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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Спінтронні магнітні наноструктури (СМНС) мають помі-

тні переваги порівняно з «традиційними» електронними системами, а саме: кращу 

енергоефективність, достатньо високі робочі частоти (~1–100 ГГц, у перспективі – 

до кількох ТГц), зручність керування станом таких систем зовнішнім постійним ма-

гнітним полем або сталим струмом, знижену чутливість до електромагнітних пере-

шкод та іонізуючого випромінювання тощо [1*–2*]. СМНС є перспективними базо-

вими елементами для електроніки майбутнього, а напрям, пов’язаний з досліджен-

ням та застосуванням СМНС – спінтроніки магнітних наносистем, – перспективним 

напрямом розвитку сучасної науки і техніки [1*–2*]. 

Однак, незважаючи на великий науковий потенціал магнітної спінтроніки, цей 

напрям дослідження поки що розвинений недостатньо. На сьогоднішній день окрес-

лено лише коло базових фізичних явищ, які відбуваються у таких структурах під ді-

єю зовнішніх електромагнітних сигналів: ефект генерації надвисокочастотного 

(НВЧ) сигналу під дією спін-поляризованого струму [3*], спін-діодний ефект [4*] 

тощо. Отримано перші експериментальні та теоретичні результати для декількох 

конструктивно найбільш простих пристроїв НВЧ на основі СМНС [1*–4*]. 

Систематичне, поглиблене вивчення фізики процесів взаємодії магнітної під-

системи СМНС з електромагнітними НВЧ сигналами майже не проводилось, як і ро-

зробка послідовної теорії пристроїв НВЧ на основі СМНС; дослідження мікрохви-

льових характеристик таких пристроїв; пошук нових типів спінтронних пристроїв 

НВЧ та проведення оптимізації їх робочих характеристик. Отже, існуючий теорети-

чний та експериментальний доробок у цій сфері досліджень виявляється достатньо 

віддаленим від практичної реалізації пристроїв НВЧ з прийнятними характеристи-

ками на основі СМНС (за винятком хіба що систем динамічної пам’яті та магніторе-

зистивних голівок зчитування/запису) [1*–2*]. Поки що не вирішеними проблемами 

є: збільшення вихідної потужності та частоти НВЧ генераторів на основі СМНС, 

зменшення ширини їх смуги генерації, збільшення чутливості детекторів на основі 

СМНС, покращення їх шумових і спектральних характеристик тощо. Враховуючи 

це, а також перспективи створення на основі СМНС різноманітних пристроїв НВЧ з 

кращими характеристиками ніж у існуючих аналогів, вивчення динамічних мікрох-

вильових явищ, які відбуваються у СМНС, дослідження їх мікрохвильових власти-

востей та розробка пристроїв НВЧ на їх основі є актуальними завданнями, які мають 

як принципове фундаментальне, так і прикладне значення. 

Таким чином, актуальність теми дисертації обумовлена необхідністю вивчен-

ня процесів взаємодії електромагнітних НВЧ сигналів з намагніченістю СМНС, роз-

робки нових типів СМНС і пристроїв на їх основі з покращеними характеристиками, 

дослідження їх мікрохвильових властивостей, а також розвинення теоретичних ме-

тодів аналізу таких систем. 

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

сертацією була виконана в Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка в межах держбюджетних науково-дослідних тем та грантів 01БФ052–01 

«Енергетично ефективні методи передачі та обробки сигналів НВЧ та оптичного ді-

апазонів» (№ держреєстрації (ДР) 0101U002878), 06БФ052–01 «Фундаментальні ос-
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нови новітніх та ресурсозберігаючих технологій на основі радіофізики та електроні-

ки» (№ ДР 0106U006625), 11БФ052–01 «Фундаментальні основи створення та мето-

ди дослідження нанорозмірних структур з керованими параметрами для потреб ене-

ргокомплексу» (№ ДР 0111U006169), М/226–2004 «Поверхневі явища, фазові перет-

ворення, структура та діагностика наночастинок на поверхні і в об'ємі твердого тіла» 

(№ ДР 0106U005866), М/175–2007 «Діагностика нанорозмірних структур та розроб-

ка на їх базі основ технології виготовлення приладів обробки інформації нового по-

коління» (№ ДР 0107U005451), М/90–2010 МОН України «Діагностика структур 

зниженої розмірності на основі напівпровідникових та магнітних матеріалів» (№ ДР 

0110U004359), М/212–2011 «Нанорозмірні структури, основи технології їх виготов-

лення та методи їх діагностики» (№ ДР 0110U004859), проекту ДФФД № Ф25.2/009 

«Нелінійна динаміка та фазові переходи нерівноважного газу магнонів в тонких фе-

ритових плівках» (№ ДР 0107U008559), гранту НТЦУ № 3066 «Нелінійний мікрох-

вильовий процесор на основі залізо-ітрієвого гранату (ЗІГ)», проекту UU34/008 

«Динамічно керовані штучні магнонні кристали на основі ґраток нанорозмірних ма-

гнітних елементів» (№ ДР 0110U007655, 0112U003803, 0113U005136). 

Теоретичні та практичні висновки дисертаційної роботи було використано за 

кордоном для розробки та створення прототипів НВЧ систем на основі СМНС в ме-

жах грантів Національного наукового фонду США (гранти ECCS–0653901, ECCS–

1001815, DMR–1015175), грантів TARDEC, RDECOM Армії США (гранти 

W56HZV–07–P–L612, W56HZV–09–P–L564) та Програми MURI (грант W911NF–

04–1–0247). 

Метою роботи є теоретичний і числовий аналіз процесів взаємодії намагніче-

ності з електромагнітними НВЧ сигналами у СМНС різної будови, вивчення 

пов’язаних з ними мікрохвильових властивостей СМНС, теоретичний і числовий 

аналіз та оптимізація мікрохвильових властивостей пристроїв НВЧ на основі СМНС, 

а також розвиток теоретичних методів аналізу таких систем. 

У роботі розв’язуються задачі: 

1. Проведення теоретичного і числового аналізу процесу взаємної фазової синх-

ронізації (ВФС) у масивах СМНС з детермінованими та випадковими власними 

параметрами окремих елементів з урахуванням запізнення сигналу зв’язку. Ви-

вчення особливостей різних режимів роботи синхронізованих СМНС. 

2. Розробка теоретичної моделі генератора дипольного випромінювання (ГДВ) на 

основі поодинокої СМНС та масиву синхронізованих СМНС, опис мікрохви-

льових властивостей ГДВ, визначення його оптимальних умов роботи. 

3. Вивчення особливостей роботи СМНС нового типу з двома вільними магнітни-

ми шарами (ВМШ), дослідження процесів генерації НВЧ сигналів у таких сис-

темах. Аналіз мікрохвильових характеристик НВЧ генератора на основі СМНС 

з двома ВМШ, розробка ефективної методики його збудження та визначення 

оптимальних умов роботи. 

4. Теоретичне узагальнення динаміки магнітних вихорів у ВМШ СМНС шляхом 

зведення рівняння руху вихорів до рівняння динаміки нелінійного автогенера-

тора. Вивчення процесу генерації НВЧ сигналів у СМНС з вихровим станом 

намагніченості ВМШ, аналіз мікрохвильових властивостей відповідного гене-

ратора. 
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5. Створення аналітичної теорії шумових властивостей резонансних детекторів 

НВЧ випромінювання на основі СМНС, дослідження їх шумових властивостей 

за кімнатних температур. Вивчення впливу температури на мікрохвильові та 

шумові характеристики детекторів; визначення оптимальних умов їх роботи. 

6. Вивчення явища нерезонансного детектування НВЧ сигналів у СМНС, дослі-

дження мікрохвильових характеристик нерезонансних детекторів НВЧ та при-

строїв на їх основі, оптимізація їх робочих характеристик. 

7. Розрахунок мікрохвильових характеристик планарних антен для НВЧ пристроїв 

з СМНС. Вивчення можливості кореляційної обробки інформації та інтерфере-

нційних ефектів у магнітних плівках та масивах СМНС. Дослідження мікрох-

вильових властивостей невзаємних елементів на основі ґраток СМНС. 

8. Розгляд можливості застосування досліджених фізичних явищ та ефектів для 

створення НВЧ пристроїв з покращеними характеристиками на основі СМНС, 

розробки нових та вдосконалення існуючих експериментальних методик дослі-

дження властивостей СМНС та пристроїв на їх основі, пошуку нових, більш 

ефективних режимів роботи пристроїв НВЧ з СМНС. 

Об’єктом дослідження є лінійні та нелінійні, детерміновані та випадкові про-

цеси, які відбуваються під дією електромагнітних сигналів, у СМНС та їх масивах, у 

т.ч. інтегрованих у різноманітні НВЧ системи, а також мікрохвильові властивості 

СМНС та пристроїв НВЧ на їх основі. 

За безпосередній предмет дослідження обрано надвисокочастотну динаміку 

намагніченості у СМНС; процеси взаємної фазової синхронізації у масивах СМНС 

та динамічні стани таких масивів, за яких СМНС виявляються частково чи повністю 

синхронізованими; процеси генерації НВЧ випромінювання під дією зовнішнього 

сталого спін-поляризованого струму, а також мікрохвильові властивості відповідних 

генераторів: їх робочі частоти та потужність вихідного сигналу, ширина смуги гене-

рації; процеси збудження коливань намагніченості у СМНС зовнішнім НВЧ сигна-

лом та процеси генерації сталої напруги на виході СМНС під дією цього сигналу, а 

також мікрохвильові властивості відповідних детекторів: залежність вихідної напру-

ги dcU  від частоти f  та амплітуди rfI  вхідного НВЧ сигналу; співвідношення сиг-

нал/шум для резонансних детекторів та ширина області гістерезису на залежностях 

 dcU f ,  dc rfU I  для нерезонансного детектора; мікрохвильові характеристики (ді-

аграма направленості, коефіцієнт підсилення) планарних антен з СМНС; передава-

льні характеристики колективних спінових хвиль у ґратках СМНС; власна та взаєм-

на спін-хвильові чутливості для масивів СМНС зі спільним ВМШ. 

Для розв’язання поставлених задач використовувалися такі методи дослі-

дження: методи аналітичного і числового диференціального та інтегрального аналі-

зу при вивченні динаміки намагніченості в СМНС та їх масивах; методи теорії ймо-

вірностей при числовому дослідженні процесу взаємної фазової синхронізації 

СМНС з випадковими власними параметрами і при вивченні шумових властивостей 

резонансних детекторів НВЧ на основі СМНС; методи лінеаризації, малого параме-

тра та послідовних наближень при пошуку розв’язку рівняння Ландау–Ліфшиця–

Гільберта–Слончевського (ЛЛГС) та рівняння Тіля для аналітичного опису динаміки 

намагніченості у СМНС; методи мікрохвильової електродинаміки для дослідження 
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мікрохвильових властивостей НВЧ систем на основі СМНС; метод підгінного пара-

метра при порівнянні деяких теоретичних або числових результатів з даними відо-

мих експериментальних досліджень або даними мікромагнітного моделювання; ме-

тоди аналітичної геометрії, лінійної алгебри, теорії функцій комплексної змінної, 

асимптотичні методи, методи усереднення, інші методи математики та обчислюва-

льної фізики. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в роботі  

вперше: 

1. Отримано аналітичний розв’язок задачі про взаємну фазову синхронізацію 

(ВФС) двох СМНС з урахуванням запізнення сигналу зв’язку. Проаналізовано 

процеси ВФС багатьох СМНС, у т.ч. СМНС з випадковими власними парамет-

рами, і проведено узагальнення розробленої моделі ВФС двох СМНС на випа-

док 3-х і більше наноструктур. З’ясовано особливості різних режимів синхроні-

зації наноструктур, які реалізуються за різних амплітуд керуючого струму та 

умов намагнічування СМНС. 

2. Запропоновано теоретичну модель генератора дипольного випромінювання на 

основі СМНС та їх масивів, проаналізовано мікрохвильові властивості таких 

генераторів та визначено оптимальні умови їх роботи. 

3. Досліджено особливості гістерезисної поведінки частоти генерації від струму 

накачування у СМНС з двома ВМШ. Розроблено аналітичну теорію динаміки 

намагніченості у таких структурах, яка пояснює природу спостереженого гісте-

резису. Визначено оптимальні умови роботи НВЧ генератора на основі наност-

руктур з двома ВМШ і запропоновано енергоефективну методику його збу-

дження коротким імпульсом струму. 

4. Узагальнено аналітичну теорію генерації НВЧ сигналів у СМНС на випадок 

наноструктур з вихровим станом намагніченості ВМШ. Вивчено мікрохвильові 

властивості відповідного генератора НВЧ сигналів та встановлено суттєвий 

вплив неізохронності на ширину смуги генерації в таких системах. 

5. Розроблено аналітичну теорію шумових властивостей резонансного детектора 

НВЧ сигналів на основі СМНС. Відкрито два різних режими роботи детектора, 

в кожному з яких домінує свій тип шуму (магнітний або Джонсона–Найквиста), 

проаналізовано вплив температури на мікрохвильові та шумові властивості де-

тектора, визначено оптимальні умови його роботи. Запропоновано метод змен-

шення похибки визначення частоти зовнішнього НВЧ сигналу в системі з двох 

детекторів та методику визначення коефіцієнта спінової поляризації СМНС за 

даними вимірів співвідношення сигнал/шум у широкому діапазоні потужностей 

вхідних сигналів. 

6. Теоретично досліджено ефект нерезонансного детектування НВЧ випроміню-

вання у СМНС. Проаналізовано мікрохвильові властивості таких детекторів 

НВЧ та показано, що на їх основі можливе створення систем перетворення ене-

ргії паразитних НВЧ сигналів на енергію сталого струму та порогових детекто-

рів слабких амплітудно-модульованих сигналів. 

7. Досліджено мікрохвильові характеристики типових планарних антен з вбудо-

ваними у них СМНС. Вивчено особливості інтерференції спінових хвиль у маг-

нітних плівках та масивах взаємодіючих СМНС, розглянуто можливість вико-
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ристання досліджених ефектів для обробки сигналів; запропоновано простий 

метод теоретичного опису властивостей систем з багатьма СМНС. Проаналізо-

вано можливість створення резонансних невзаємних пристроїв НВЧ на основі 

ґраток СМНС. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що: 

1. Отримано критерій оптимальної фазової синхронізації двох СМНС та зроблено 

його оцінку для випадку систем з багатьма СМНС, у т.ч. з випадковими влас-

ними параметрами. Дотримання вимог цього критерію дозволяє суттєво підви-

щити ефективність синхронізації СМНС, що є необхідною умовою для ство-

рення практичних пристроїв НВЧ на основі масивів СМНС. 

2. Запропоновано новий тип НВЧ генератора на основі СМНС – генератор дипо-

льного випромінювання, який має більшу вихідну потужність НВЧ сигналу по-

рівняно з існуючими аналогічними системами на основі СМНС за умови доста-

тньо високих робочих частот наноструктур (~100 ГГц). 

3. Розроблено теоретичну модель генератора НВЧ на основі СМНС з двома ВМШ 

і показано, що у ньому можна одержати подвоєння частоти та потужності гене-

рації. Визначено оптимальні умови роботи такого генератора. Запропоновано 

енергоефективну методику його збудження коротким імпульсом струму. 

4. Узагальнено аналітичну теорію генерації НВЧ сигналів у СМНС на випадок 

СМНС з вихровим станом намагніченості ВМШ. Це дозволяє описувати різно-

манітні процеси у СМНС з вихровим станом намагніченості, виходячи з відо-

мого рівняння динаміки нелінійного автогенератора. Показано, що такі НВЧ 

генератори мають малу ширину смуги генерації і високу вихідну потужність. 

Експериментально досліджуючи їх вихідні характеристики, можна визначити 

параметри неізохронної динаміки магнітних вихорів. 

5. Розроблено аналітичну теорію шумових властивостей резонансного детектора 

НВЧ сигналів на основі СМНС, визначено критерії максимізації співвідношен-

ня сигнал/шум для даного типу детекторів та розраховано оптимальні геомет-

ричні та частотні параметри структури. Запропоновано оригінальну методику 

визначення коефіцієнта спінової поляризації наноструктури, виходячи з даних 

експериментальних досліджень співвідношення сигнал/шум резонансних дете-

кторів НВЧ у широкому діапазоні потужностей вхідних сигналів, та методику 

помітного зменшення похибки визначення частоти зовнішнього сигналу для 

системи з двох незалежних резонансних детекторів. 

6. Проаналізовано мікрохвильові властивості нерезонансних порогових детекторів 

НВЧ на основі СМНС та показано, що їх можна використати для створення ма-

лопотужних систем перетворення НВЧ енергії на енергію сталого струму, які 

працюють за рахунок паразитних НВЧ сигналів або детекторів слабких амплі-

тудно-модульованих сигналів. 

7. Визначено оптимальну конфігурацію планарної антени з СМНС. Запропонова-

но теоретичний метод опису інтерференційних явищ у масивах взаємодіючих 

СМНС. За аналогією до плівок ЗІГ, ці явища можуть бути використані для ко-

реляційної обробки інформації в системах з багатьма СМНС з метою збільшен-

ня співвідношення сигнал/шум. Показано, що на основі ґраток СМНС можливе 

створення резонансних невзаємних пристроїв НВЧ з коефіцієнтом невзаємного 
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послаблення близько 30 дБ/мкм. 

Особистий внесок здобувача. В усіх роботах за темою дисертації здобувач 

брав участь у постановці задач, у обробці, інтерпретації та аналізі основних науко-

вих результатів, а також у написанні тексту робіт. Крім того, дисертант брав участь 

у створенні програм числового моделювання, які були використані під час прове-

дення досліджень. 

У роботах, опублікованих у співавторстві, особисто дисертанту належить: [1, 

13, 50, 51, 54, 57, 62, 67, 69, 71] – розробка аналітичної теорії резонансних детекто-

рів на основі СМНС, аналіз та оптимізація їх мікрохвильових та шумових властиво-

стей; [1, 17, 18, 49, 55, 56, 69, 71, 79] – розробка теоретичної моделі нерезонансного 

детектора НВЧ сигналів на основі СМНС, розрахунок та аналіз їх мікрохвильових 

властивостей, проведення числового моделювання динамічних процесів у такій сис-

темі; [2, 26, 29, 30] – теоретичне та числове дослідження явища «внутрішньої неста-

більності» синхронізованих СМНС; [3, 6–8, 33, 35, 41, 44] – аналітичне та числове 

дослідження різних режимів синхронізації двох СМНС; [4, 5, 32, 34, 36] – розвинен-

ня методу теоретичного і числового аналізу взаємодії спінових хвиль у магнітних 

плівках; [9, 31, 42, 47] – створення теорії взаємної фазової синхронізації двох СМНС 

з урахуванням запізнення сигналу зв’язку; [10, 12, 37, 46, 48] – розробка теоретичної 

моделі генераторів дипольного випромінювання на основі СМНС; [11, 45] – число-

вий аналіз мікрохвильових властивостей планарних антен з СМНС; [14, 20, 58, 59, 

63, 65, 66] – теоретичний опис та числове моделювання впливу температури на мік-

рохвильові властивості НВЧ детектора на основі СМНС; [15, 53, 61] – вдосконален-

ня теоретичної моделі генераторів дипольного випромінювання на основі смужково-

го резонатора з інтегрованим у нього масивом СМНС; [16, 52, 60, 70, 76] – розробка 

теоретичної моделі взаємної фазової синхронізації багатьох СМНС, числовий аналіз 

взаємної фазової синхронізації трьох СМНС; [19, 79] – вивчення можливості перет-

ворення енергії НВЧ коливань на енергію сталого струму в нерезонансних детекто-

рах на основі СМНС; [21, 64] – числовий аналіз можливості взаємної фазової синх-

ронізації двох СМНС з випадковими власними параметрами; [22, 68, 69, 73, 82] – 

числовий аналіз гістерезисної поведінки частоти генерації від керуючого струму в 

СМНС з двома вільними магнітними шарами, аналіз умов збудження відповідного 

генератора; [23] – числове дослідження детектування амплітудно-модульованих 

НВЧ сигналів нерезонансним детектором на основі СМНС; [24] – узагальнення тео-

рії Славіна–Тиберкевича на випадок СМНС з вихровим станом намагніченості віль-

ного магнітного шару, порівняння результатів теорії та експерименту; [25, 72, 74, 

77] – розробка аналітичної моделі динаміки намагніченості у СМНС з двома віль-

ними магнітними шарами; [80, 81, 83, 84] – теоретичний та числовий аналіз мікрох-

вильових властивостей пристроїв НВЧ на основі ґраток СМНС; [27, 28, 69, 71, 75] – 

аналіз можливості створення різноманітних пристроїв НВЧ з СМНС. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації апробовано на 35 

міжнародних конференціях та семінарах: 

1. II International Conference «Electronics and Applied Physics», EAP 2006 (Kyiv, 

Ukraine, October 11–14, 2006); 

2. 7th International Young Scientists’ Conference on Applied Physics, ICAP 2007 (Ky-

iv, Ukraine, June 13–15, 2007); 
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3. VIII International Young Scientists Conference «Optics and High Technology Mate-

rial Science», SPO 2007 (Kyiv, Ukraine, October 25–28, 2007); 

4. Конференція «Нанорозмірні системи: будова-властивості-технології», 

НАНСИС 2007 (Київ, Україна, 21–23 листопада, 2007); 

5. Europe International Magnetics Conference, InterMag 2008 (Madrid, Spain, May 4–

8, 2008); 

6. 8th International Young Scientists’ Conference on Applied Physics, ICAP 2008 (Ky-

iv, Ukraine, June 11–13, 2008); 

7. 18-я Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и телекоммуника-

ционные технологии», КрыМиКо 2008 (Севастополь, АР Крым, Украина, 8–12 

сентября, 2008); 

8. IV International Conference «Electronics and Applied Physics», EAP 2008 (Kyiv, 

Ukraine, October 23–25, 2008); 

9. 9th International Young Scientists’ Conference on Applied Physics, ICAP 2009 (Ky-

iv, Ukraine, June 17–20, 2009); 

10. 19-я Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и телекоммуника-

ционные технологии», КрыМиКо 2009 (Севастополь, АР Крым, Украина, 14–18 

сентября, 2009); 

11. V International Conference «Electronics and Applied Physics», EAP 2009 (Kyiv, 

Ukraine, October 21–24, 2009); 

12. IX Харківська конференція молодих науковців «Радіофізика, електроніка, 

фотоніка та біофізика» (Харків, Україна, 1–3 грудня 2009); 

13. 10th International Young Scientists’ Conference on Applied Physics, ICAP 2010 

(Kyiv, Ukraine, June 16–19, 2010); 

14. 20-я Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и телекоммуника-

ционные технологии», КрыМиКо 2010 (Севастополь, АР Крым, Украина, 13–17 

сентября 2010); 

15. Международная научная конференция «Наноструктурные материалы – 2010: 

Беларусь–Россия–Украина» Nano 2010 (Киев, Украина, 19–22 октября, 2010); 

16. 55th Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials, 55th MMM (Atlan-

ta, Georgia, USA, November 14–18, 2010); 

17. Asia International Magnetics Conference, InterMag 2011 (Taipei, Taiwan, April 25–

29, 2011); 

18. 11th International Young Scientists’ Conference on Applied Physics, ICAP 2011 

(Kyiv, Ukraine, June 15–18, 2011); 

19. 21-я Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и телекоммуника-

ционные технологии», КрыМиКо 2011 (Севастополь, АР Крым, Украина, 12–16 

сентября, 2011); 

20. International Conference «Functional Materials», ICFM 2011 (Partenit, Crimea, 

Ukraine, October 3–8, 2011); 

21. 2012 International Magnetics Conference, InterMag 2012 (Vancouver, Canada, May 

7–11, 2012); 

22. 12th International Young Scientists’ Conference on Applied Physics, ICAP 2012 

(Kyiv, Ukraine, May 23–26, 2012); 

23. 22-я Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и телекоммуника-
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ционные технологии», КрыМиКо 2012 (Севастополь, АР Крым, Украина, 10–14 

сентября, 2012); 

24. VIII International Conference «Electronics and Applied Physics», EAP 2012 (Kyiv, 

Ukraine, October 24–27, 2012); 

25. III Международная научная конференция «Наноструктурные материалы – 2012: 

Россия–Украина–Беларусь», Nano 2012 (Санкт-Петербург, Российская Федера-

ция, 19–22 ноября, 2012); 

26. 12th Joint MMM–InterMag Conference, MMM–InterMag 2013, (Chicago, Illinois, 

USA, January 14–18, 2013); 

27. Международная конференция «Украина–Россия–Сколково: единое инноваци-

онное пространство» (Киев, Украина, 22–23 мая, 2013); 

28. 13th International Young Scientists’ Conference on Applied Physics, ICAP 2013 

(Kyiv, Ukraine, June 12–15, 2013); 

29. 8th International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, 

Millimeter and Submillimeter Waves and Workshop on Terahertz Technology, 

MSMW'13 and Teratech'13 (Kharkov, Ukraine, June 23–28, 2013); 

30. International Conference «Functional Materials», ICFM 2013 (Yalta, Haspra, Cri-

mea, Ukraine, September 29 – October 5, 2013); 

31. 58th Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials, 58th MMM (Den-

ver, Colorado, USA, November 4–8, 2013); 

32. IV Международная научная конференция «Наноразмерные системы: Строение, 

Свойства, Технологии», НАНСИС 2013 (Киев, Украина, 19–22 ноября 2013); 

33. International Magnetics Conference, InterMag 2014 (Dresden, Germany, May 4–8, 

2014); 

34. 14th International Young Scientists’ Conference on Applied Physics, ICAP 2014 

(Kyiv, Ukraine, June 11–14, 2014); 

35. X International Conference «Electronics and Applied Physics», EAP 2014 (Kyiv, 

Ukraine, October 22–25, 2014). 

Публікації. Результати дисертації викладено у 84 публікаціях, серед яких 1 

колективна монографія [1], 24 статті у фахових наукових журналах [2–25] (статті 

[11] та [12] опубліковано в одному номері журналу), 59 тез, праць та матеріалів мі-

жнародних наукових конференцій [26–84]. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, восьми ро-

зділів, висновків і списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації – 339 

сторінок, з них основного тексту – 283 сторінки. Список використаних джерел на 45 

сторінках містить 405 посилань. Дисертація містить 65 рисунків і 1 таблицю, з яких 

4 рисунки на 3 сторінках повністю займають площу сторінки. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми, вказано на зв’язок роботи з науко-

вими програмами і темами, сформульовано мету і задачі дослідження, наведено ви-

користані методи дослідження, викладено наукову новизну та практичну цінність 

роботи, обґрунтовано достовірність отриманих результатів, відображено апробацію 

результатів роботи та вказано кількість публікацій за матеріалами дисертації.  
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У Розділі 1 «Огляд літератури» наведено огляд літературних джерел за те-

мою дисертації, проаналізовано стан розвитку проблем, розглянутих у дисертацій-

ній роботі, визначено коло невирішених або недостатньо розвинутих питань і окрес-

лено ті задачі, які вимагають подальшого дослідження. 

У Розділі 2 «Динамічні стани та взаємна фазова синхронізація у масивах 

спінтронних магнітних наноструктур» розглянуто задачу про взаємну фазову си-

нхронізацію (ВФС) двох та більше СМНС і визначено умови, за яких ця синхроніза-

ція можлива. Ця задача є актуальною для розробки та створення пристроїв НВЧ з 

багатьма СМНС. Відомо, що синхронізуючи осцилятори (якими є СМНС) можна 

суттєво збільшити вихідну НВЧ потужність пристрою (в ідеалі в 2N  разів, де N  – 

кількість осциляторів – СМНС), зменшити ширину смуги генерації (у N  разів), пок-

ращити співвідношення сигнал/шум, узгодження пристрою із зовнішнім НВЧ колом 

за рахунок зміни опору масиву наноструктур тощо. 

Задача про ВФС двох СМНС зводиться до розгляду системи рівнянь 

   
i

,i iji
i i i eff i i i ij j

da
p a p a e a

dt


    ,    (1) 

де індекси ,i j  відповідають різним СМНС, ia  – безрозмірна комплексна амплітуда 

високочастотної складової намагніченості i -ї СМНС, 
2

i ip a ,  i ip  – циклічна 

частота неізохронних коливань намагніченості,  ,eff i ip  – ефективний коефіцієнт 

дисипації, ij  та ij  – амплітуда та фаза коефіцієнта зв’язку. Система рівнянь (1) ві-

дрізняється від аналогічної системи, розглянутої в [5*], наявністю фазового зсуву 

0ij  . Підставляючи      i
0 1 i t

i i ia t p t e


     для i  у (1) та вводячи «ефектив-

ну» фазу      i i i it t t    , отримуємо з (1) рівняння фазової моделі 

 0 ,
i

i i j j i
d

F
dt


    ,     (2) 

де      0 0/ cos sinij j i ij j i i ij j i ij j iF p p            
 

. Тут 

 0 0i i ip   та 0ip  – частота та потужність генерації у стаціонарному стані i-ї 

СМНС,   0 0i i it t   ,      0 , 0/ / /i i i i eff i i id p dp d p dp     – безрозмірний не-

лінійний зсув частоти. Представляючи тепер ij  як   /ij j j jl p   v , де l  – відстань 

між СМНС, jv  – швидкість розповсюдження сигналу зв’язку від j -ї СМНС для ви-

падку двох, майже однакових, СМНС (індекси при однакових величинах опуска-

ються), які відрізняються тільки частотами 0i  та 0 j , одержуємо величину смуги 

ВФС у вигляді 

 22 1 cos arctg      .    (3) 

Видно, що величина смуги ВФС двох СМНС   суттєво залежить від норма-

лізованого нелінійного зсуву частоти ~100 , що приводить до помітного розши-

рення цієї смуги порівняно з аналогічною величиною для майже ізохронних колива-
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льних систем, де 1   (рис. 1). Існує оптимальне значення фазового зсуву сигналу 

зв’язку opt arctg n     , n  та оптимальне значення відстані optl  між СМНС. За 

типових експериментальних умов мінімальне значення optl  виявляється близьким до 

03.9r , де 0r  – радіус СМНС. З (3) також видно, що внаслідок сильної неізохронності 

СМНС їх ВФС переважно відбувається за рахунок безпосередньої зміни амплітуд 

сигналів, які генеруються СМНС, а не зміни їх фаз, що має місце в ізохронних коли-

вних системах з 0  . 

 

 

l  (нм) 

2




 (МГц) 

 

 

0 

0 

π/8 
 

π/4 
 

π/2 
 

π 

 
1 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

  

  

3π/8 
 

5π/8 
 

3π/4 
 

7π/8 

 

 
Рис. 1. Залежність від відстані l  між 

двома, майже однаковими СМНС: 1 – 

смуги ВФС, 2 – коефіцієнта  , 3 – збі-

льшеної в 10 раз смуги ВФС для ізох-

ронних СМНС ( 0  ). Точки – результа-

ти числового моделювання  l  для 

трьох, майже однакових, СМНС. 

Рис. 2. Залежність для різних амплітуд   

та фаз   коефіцієнта зв’язку величини 

 
expN

t  при 100t   нс, exp 200N  , 

0/ 0.1i   . 

 

Зі збільшенням l  величина смуги ВФС   помітно зменшується, а залежність 

 l  виявляється немонотонною (крива 1 на рис. 1). Така поведінка частково підт-

верджується результатами експерименту [6*], де спостерігався «невизначений» стан 

системи двох СМНС, який можна розглядати як їх другий синхронізований стан за 

умови 0 0 ~i j     (це відповідає умовам проведення експерименту [6*]). 

Розглядаючи систему (2), в якій власні частоти СМНС 0i  розподілені за нор-

мальним законом з відомою дисперсією 2 , а початкові фази розподілені за рівно-

мірним розподілом, було встановлено, що ефективність синхронізації двох, майже 

однакових СМНС, з випадковими власними параметрами суттєво залежить від амп-

літуди 21   та фази arctg    нормованого коефіцієнта зв’язку (рис. 2). 

Шляхом статистичного усереднення даних числового експерименту за exp 200N   

реалізаціями було встановлено, що ефективність синхронізації, яку зручно характе-
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ризувати величиною      exp
,,

exp

ii
exp

1

/ 2j ni n

N
tt

N
n

t e e N




   , найбільша за умови 

0  та достатньо великих значень   (рис. 2). Було показано, що величина 

 
expN

t  зменшується при збільшенні характерного розкиду власних частот нано-

структур 0/ i  , що призводить до суттєвого погіршення ефективності синхроні-

зації СМНС вже при 0/ 30%i   . 

Методами числового моделювання показано, що синхронізованому стану двох 

СМНС, зв’язаних через дипольне магнітне поле, може бути притаманне явище внут-

рішньої «нестабільності». Воно полягає в тому, що під дією слабкого зовнішнього 

сигналу СМНС буде спонтанно переходити з одного синхронізованого динамічного 

стану до іншого стану з меншим значенням нелінійного зсуву частоти  . Існування 

такого процесу частково підтверджується відомими експериментальними даними, де 

показано, що нелінійний зсув частоти, як правило, не перевищує величини 

~ 300 МГц для діапазону робочих частот 8–12 ГГц. 

Встановлено, що, залежно від кута намагнічування СМНС  , існує два різних 

режими синхронізації наноструктур: вузькосмуговий ( 0  ), де смуга ВФС 

/ 2 ~100  МГц, та широкосмуговий ( / 2   ), де / 2 ~1  ГГц. Показано, що 

перевагою вузькосмугового режиму є можливість його реалізації за майже довільної 

величини підмагнічуючого поля, а також можливість перебудови частоти генерації 

СМНС у достатньо широких межах (порівняно з іншим режимом). Особливістю 

широкосмугового режиму роботи є слабка залежність вихідного сигналу СМНС від 

амплітуди зовнішнього НВЧ сигналу (сигналу від іншої СМНС). У обох цих режи-

мах кожна СМНС може працювати як стабілізатор або генератор спін-хвильових си-

гналів. 

Запропоновано критерії оцінки ефективності ВФС кількох СМНС, які врахо-

вують існування кластерного стану системи. Для симетричної системи з трьох та чо-

тирьох, майже однакових, СМНС встановлено, що її синхронізований стан може бу-

ти описаний за допомогою тієї самої моделі, що й синхронізований стан для двох 

СМНС (1)–(2), але із заміною амплітуди   та фази   коефіцієнта зв’язку на їх деякі 

ефективні значення. Зокрема показано, що у системі з трьох СМНС, якщо одна з 

СМНС суттєво віддалена від інших, залежність смуги ВФС  l  такої системи 

близька до залежності  l  для двох СМНС (точки на рис. 1). 

У Розділі 3 «Генерація дипольного випромінювання спінтронними магні-

тними наноструктурами (СМНС). Мікрохвильові властивості генераторів ди-

польного випромінювання на основі СМНС» розроблено теорію НВЧ генераторів 

дипольного випромінювання (ГДВ) на основі поодиноких СМНС та їх масивів. Пе-

ревагою таких генераторів є те, що для ГДВ на основі масиву з N  синхронізованих 

СМНС, вихідна НВЧ потужність генератора має бути пропорційною до 2N . У тра-

диційних НВЧ генераторах з N  СМНС ця потужність пропорційна до N . Отже, 

ГДВ потенційно дозволяє суттєво підвищити рівень корисної НВЧ потужності, яка 

відбирається від масиву багатьох СМНС ( 1N  ). 
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Теорія базується на припущенні, що коливання намагніченості у ВМШ струк-

тури можна розглядати як коливання двох ефективних магнітних диполів. У межах 

обраної моделі наявність коливань намагніченості у ВМШ наноструктури призво-

дить до появи не тільки осциляцій електричного опору СМНС згідно ефекту гігант-

ського магнітоопору (ГМО) або тунельного магнітоопору (ТМО), але й до появи ос-

цилюючого дипольного магнітного поля, породженого коливаннями магнітних ди-

полів. У свою чергу осцилююче дипольне поле збуджує електромагнітні коливання 

у зовнішній НВЧ системі, в якій розташовано СМНС або масив цих структур. Поді-

бний механізм відбору НВЧ потужності можна назвати дипольним механізмом. 

Розв’язуючи електродинамічні задачі збудження НВЧ поля намагніченістю 

СМНС для різних НВЧ систем (дальня та ближня зони, прямокутний і смужковий 

хвилеводи, прямокутний та смужковий резонатори), встановлено, що вихідна поту-

жність довільного ГДВ на основі поодинокої СМНС описується загальною форму-

лою 

3 0
out

eff

8

3
M

V
P P Q

V
  ,     (4) 

де MP  – потужність коливань намагніченості у СМНС, Q  – добротність НВЧ сис-

теми, 0V  – об’єм ВМШ наноструктури, effV  – деякий ефективний об’єм НВЧ систе-

ми, де намагніченість найбільш ефективно збуджує електромагнітні коливання. Ви-

рази для effV  та відповідні значення потужності outP  для всіх проаналізованих сис-

тем наведено у табл. 1. 
 

Табл. 1. 

Зведені результати для ГДВ на основі поодинокої СМНС 

НВЧ система Вираз для effV  Параметри outP , Вт 

Вільний простір (да-

льня зона) 
3
0  0 3  см, 1Q   223.9 10  

Ближня зона: прові-

дна петля 

2
0

0 0

4

3

Lr R

f




 503LR  Ом, 1Q   126.0 10  

Ближня зона: нано-

конденсатор 

3 2 2
0 0
2

8

3

c

c

l b

a

 
 10ca  мкм, 50cb  нм, 1Q   111.1 10  

Прямокутний хвиле-

від 
216

3
w wa b   

23wa  мм, 50wb  нм, 

2/ 1   , 

0 / 2 0.65wa   , 1Q   

172.7 10  

Смужкова лінія 0
64

3
w wa b   23wa  мм, 50wb  нм, 1Q   141.0 10  

Прямокутний резо-

натор 
 

2
3 2 2

04 1

3

rb   


 23ra  мм, 50rb  нм, 510Q   131.6 10  

Смужковий резона-

тор 
3

0
16

3
r ra b   10ra  мкм, 50rb  нм, 310Q   124.2 10  
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Розрахунки виконувались для СМНС з радіусом 0 100r  нм і товщиною ВМШ 

0 5l  нм. Намагніченість насичення ВМШ 0M  визначалась як 0 0 800M  мТл ( 0  – 

магнітна стала). Частота генерації була обрана такою, що дорівнювала 0 10f  ГГц 

(довжина хвилі у вільному просторі 0 3  см). Розглядались випадки провідної пет-

лі з опором LR  та радіусом 0Lr r , усередині якої розміщено СМНС; квадратного 

наноконденсатора з розміром обкладинок ca  та відстанню між ними cb ; смужкової 

лінії та прямокутного хвилеводу з поперечним перерізом w wa b  та резонаторами з 

характерними розмірами r r ra b l   (розмір rl  визначався з умови резонансу). 

З табл. 1 видно, що найбільш ефективними системами для побудови ГДВ є ви-

сокодобротні резонансні системи з малим ефективним об’ємом effV , що, зокрема, 

може бути досягнуто у резонаторах з нульовою або дуже малою поперечною грани-

чною частотою. Наприклад, для смужкового резонатора з добротністю 310Q  , ши-

риною смужок 10 мкм і відстанню між ними 50 нм можна досягти характерного рів-

ня НВЧ потужності генератора out 4.2P  пВт. 

Для збільшення вихідної потужності ГДВ їх слід будувати на основі не поо-

диноких СМНС, а їх масивів. За умови використання достатньо великої кількості 

синхронізованих СМНС у масиві 

     
2

0 0 0/c cN f N f f f       (5) 

або достатньо високих частот 0f , сумірних з характеристичною частотою системи 

cf , дипольний механізм відбору потужності від СМНС може бути більш ефектив-

ним за механізм відбору потужності через коливання ГМО або ТМО (рис. 3). 
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Рис. 3. Залежність кiлькостi СМНС у масиві  0cN f , за якої дипольний та традицій-

ний механізми відбору НВЧ потужності є однаково ефективними, вiд частоти пре-

цесії намагнiченостi 0f . Суцільна лiнiя вiдповiдає  0cN f  для ТМО структур, а 

штрихова –  0cN f  для ГМО структур. Різним областям на рисунку відповідають 

вказані найбільш ефективні механізми відбору НВЧ потужності від масиву СМНС. 
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Показано, що для СМНС з типовими параметрами характеристична частота 

154cf  ГГц для ГМО структур і 4883cf  ГГц для ТМО структур. Відповідно, для 

систем з прийнятними параметрами ( 3~10 10N  , 0 ~10 100f  ГГц) дипольний ме-

ханізм відбору НВЧ потужності може конкурувати тільки з механізмом відбору 

НВЧ потужності через коливання ГМО. У той же час ТМО механізм відбору НВЧ 

потужності переважає дипольний механізм у всій області прийнятних параметрів 

систем  0,N f . 

Виявилось, що мікрохвильові властивості ГДВ на основі масивів синхронізо-

ваних СМНС помітно погіршуються при збільшенні кількості СМНС у масиві. При-

чиною цього є наявність дисипації у СМНС, що призводить до втрат енергії коли-

вань електромагнітного поля, збудженого прецесією намагніченості у ВМШ наност-

руктур. За рахунок цього добротність резонатора Q  та вихідна потужність генера-

тора outP  зменшуються, а характерна частота cf  системи «НВЧ резонатор + масив з 

N  СМНС» – збільшується. З урахуванням цих ефектів ГДВ можуть мати переваги 

перед традиційними генераторами на основі СМНС лише за умови використання 

невеликих масивів синхронізованих СМНС ( 100N  ) з дуже високими робочими 

частотами ( 0 100f   ГГц). 

Розділ 4 «Генерація НВЧ сигналів у спінтронних магнітних нанострукту-

рах з двома вільними магнітними шарами» присвячений дослідженню динаміки 

намагніченості у СМНС з двома ВМШ та аналізу можливості генерації НВЧ сигналу 

в такій системі (рис. 4). Актуальність цієї задачі визначається необхідністю розроб-

ки НВЧ генераторів на основі СМНС з підвищеною вихідною потужністю та підви-

щеною частотою генерації. Обидві ці умови досягаються у СМНС з двома ВМШ, де 

за рахунок руху намагніченості обох ВМШ у протилежних напрямках магнітоопір 

структури коливається з приблизно вдвічі більшою частотою за частоту коливань 

намагніченості у кожному з ВМШ. Крім того, наявність двох ВМШ приводить до 

збільшення потужності НВЧ генерації принаймні вдвічі порівняно з СМНС з одним 

ВМШ. Важливою перевагою таких структур є можливість стійкої НВЧ генерації за 

відсутності поля підмагнічування. 

Розгляд базується на розв’язанні рівнянь ЛЛГС  

   eff G dc
d d

J
dt dt

 
           

 

m m
B m m m m p    (6) 

для нормованих векторів намагніченості 0/ Mm M  кожного з ВМШ за умови, що 

намагніченості ЗМШ є нерухомими, їх напрямок визначається одиничним вектором 

p  (рис. 4), а намагніченості ВМШ зв’язані диполь-дипольною взаємодією. У (6)   – 

модуль гіромагнітного співвідношення для електрона, G  – стала затухання Гільбе-

рта,   – спін-обертовий коефіцієнт, dcJ  – густина керуючого сталого струму. 

Теоретично та за допомогою числових методів показано, що у режимі роботи 

наноструктури, коли намагніченості обох ВМШ прецесують у протилежних напря-

мках (назустріч одна одній), на залежності частоти генерації  g dcf J  від густини 

струму dcJ  виникає сильний гістерезис (рис. 5). Стабільна динаміка намагніченості 
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починається за досить великої густини струму 
high

dc thJ J , коли струм зростає. У 

той же час, при зменшенні густини струму dcJ  режим стабільної прецесії намагні-

ченості зберігається, доки густина струму dcJ  не досягне достатньо малого нижньо-

го порогового значення low
thJ . 
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Рис. 4. Схематичне зображення СМНС з 

двома ВМШ та двома закріпленими магні-

тними шарами (ЗМШ), розділеними немаг-

нітними прошарками (НМП). 

Рис. 5. Залежність частоти генерації 

від густини струму накачування у 

СМНС з двома ВМШ. 

 

Встановлено, що нижній поріг генерації має дисипативну природу, а відповід-

не порогове значення густини струму low
thJ  є пропорційним до сталої затухання Гі-

льберта G  (як у традиційному спінтронному магнітному наноосциляторі (СМНО) з 

одним ВМШ). Верхній поріг генерації (при 
high

dc thJ J ) обумовлений наявністю ди-

поль-дипольного зв’язку між намагніченостями ВМШ. Величина цього порогу та-

кож лінійно залежить від величини поля анізотропії типу «легка вісь». 

Виявлена гістерезисна поведінка наногенератора на основі СМНО з двома 

ВМШ передбачає можливість переведення робочої точки системи з прямої на зворо-

тну гілку гістерезису (у точку, позначену «зірочкою» на рис. 5) за рахунок прикла-

дання до СМНО сильного та короткого початкового імпульсу керуючого струму. 

Такий режим роботи НВЧ генератора на основі СМНО, який можна назвати допоро-

говим (
high

dc thJ J ), може бути реалізованим за умови, коли імпульс струму має дос-

татню енергію, щоб виштовхнути намагніченості ВМШ з потенціальної ями основ-

ного стану системи, та достатню тривалість, щоб намагніченість встигла зреагувати 

на дію цього імпульсу. За типових умов стабільна генерація у допороговому режимі 

роботи СМНС з двома ВМШ виникає за тимчасового перевищення керуючим стру-

мом величини верхнього порогу генерації протягом часу, сумірного з декількома 

періодами коливань намагніченості. 

Аналітична теорія динаміки намагніченості для наногенератора на основі 
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СМНО з двома ВМШ, розроблена у даному розділі дисертації, базується на записі 

рівнянь (6) для im  ( ti   для верхнього (top) ВМШ та bi   для нижнього (bottom) 

ВМШ) у сферичній системі координат: sin cos sin sin cosi i i i i i       m x y z , 

, ,x y z  – орти декартової системи координат, i  – полярний кут, i  – азимутальний 

кут. Уводячи тепер колективні змінні t bcos cosU     , t bcos cosV     , 

t b   , t b    та показавши, що у стаціонарному режимі прецесії 0U  , 

/ 0d dt  , можна одержати систему рівнянь: dc G/ 2 MdV dt J V      

2 sinM  , / Md dt V  , де 0 0M M   ,   – коефіцієнт диполь-дипольної 

взаємодії [7*]. З наведених рівнянь можна зробити висновок, що величина верхньо-

го порогу генерації 
high
th ~J   визначається диполь-дипольною взаємодією між 

ВМШ. Ця величина може бути контрольована за рахунок вибору геометричних роз-

мірів системи (що приводить до зміни величини  ). З рис. 6 видно, що висновки те-

орії добре узгоджуються з даними числового моделювання. 
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Рис. 6. Залежнiсть верхнього порогу генерацiї 
high
thJ  у СМНО з двома ВМШ вiд вiдстанi 0d  

мiж ними. Суцiльна крива вiдповiдає 

аналiтичнiй теорії, точки – результати числово-

го моделювання. 

Рис. 7. Залежність ширини смуги 

nf  для n-ї гармоніки гiротропної 

моди. Точки – експериментальні 

дані, суцільна крива – теоретич-

ний розрахунок. 

 

У Розділі 5 «Генерація НВЧ сигналів у спінтронних магнітних нанострук-

турах з вихровим станом намагніченості вільного магнітного шару» на прикладі 

гіротропної моди тонкого магнітного шару показано, що розроблена раніше теорія 

неізохронних автогенераторів, керованих спін-поляризованим струмом – теорія 

Славіна–Тиберкевича (СТ) [5*] – може бути успішно застосована для кількісного 

опису динаміки намагніченості у СМНО з вихровим станом намагніченості ВМШ 

(вихровому СМНО). Актуальність такої задачі та практична цінність її розв’язку 

обумовлені тим, що виходячи з теорії СТ можна автоматично одержувати розв’язок 

будь-яких задач для вихрового СМНО за аналогією до відомого розв’язку для зви-

чайних СМНО. Це суттєво розширює клас задач для вихрових СМНО, які можуть 

бути розв’язані, полегшує сам процес розв’язання задачі та дозволяє отримати ці 
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розв’язки в уніфікованому вигляді. Щоб показати це, введемо безрозмірну комплек-

сну амплітуду   0i /a x y r   ( ,x y  – латеральні координати вихору, 0r  – радіус його 

ядра) і запишемо рівняння Тіля через цю величину. Вважаючи, що у цьому рівнянні 

дисипативний доданок та доданок, пов’язаний із дією на намагніченість спін-

поляризованого струму, є значно меншими за величиною за консервативні доданки, 

рівняння Тіля можна звести до рівняння (1) за умови 0 . 

Теоретичні оцінки динамічних параметрів СМНО з вихровим станом ВМШ 

зроблені, виходячи з теорії СТ (коефіцієнт дисипації 61.3 10p   с
–1

, коефіцієнт не-

лінійного зсуву частоти 13  ), і задовільно збігаються з даними, визначеними з ек-

сперименту ( 61.1 10p   с
–1

, 9  ). Це підтверджує коректність запропонованої те-

оретичної моделі. Отже, виконане узагальнення теорії СТ для випадку СМНО з ви-

хровим станом ВМШ дозволяє автоматично одержувати наукові результати для ви-

хрових СМНО за аналогією до результатів для традиційних СМНО (не з вихровим 

станом ВМШ), для яких ці результати вже відомі. 

Виходячи з теорії СТ, встановлено, що СМНО з вихровим станом ВМШ є си-

льно неізохронними системами, що приводить до нетипової лінійної залежності ши-

рини смуги генерації nf  гармонік гіротропної моди від номера гармоніки n  (у ізох-

ронній системі має бути 2~nf n ). Теоретичні результати добре узгоджуються з да-

ними експерименту (рис. 7). 

Показано, що за кімнатних температур ширина смуги генерації основної гар-

моніки гіротропної моди СМНО 1f  практично не залежить від керуючого сталого 

струму dcI  у закритичному режимі роботи генератора, що також може бути поясне-

но сильною неізохронністю системи. У зазначеному режимі роботи, при зміні керу-

ючого струму dcI , змінюються безрозмірна рівноважна потужність коливань намаг-

ніченості 0p  і енергія цих коливань  0W p . Також, унаслідок неізохронності систе-

ми, змінюється коефіцієнт нелінійного затухання  0p p . Зміни величин  0W p  та 

 0p p  майже компенсують одна одну, що призводить до дуже слабкої залежності 

1f  від dcI . 

Розділ 6 «Резонансне детектування мікрохвильових сигналів за допомо-

гою спінтронних магнітних наноструктур» присвячено розробці аналітичної тео-

рії шумових властивостей пасивних резонансних спінтронних магнітних мікрохви-

льових детекторів (СММД) та аналізу можливих застосувань таких систем з ураху-

ванням їх шумових властивостей. Актуальність даної задачі визначається суттєвим 

впливом шумів на мікрохвильові властивості СММД за типових умов. Відсутність 

теоретичних моделей шумових властивостей СММД ускладнює розробку відповід-

них ефективних практичних систем, оптимізацію їх робочих характеристик для пев-

ного класу застосувань, вибір оптимальної робочої точки системи тощо. 

Теорія базується на розгляді рівняння ЛЛГС (6) і враховує наявність трьох ти-

пів шумів: низькочастотного та високочастотного шуму Джонсона–Найквіста (ДН) 

та магнітного шуму. Низькочастотний шум ДН характеризується шумовою напру-

гою JNU , яка залежить від рівноважного опору СММД 0R  та температури T . Цей 
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тип шуму є адитивним і не залежить від динаміки намагніченості. Високочастотна 

складова шуму ДН характеризується дією на СММД шумового струму  noiseI t . Він 

збуджує флуктуації напрямку намагніченості  tM  у ВМШ, які призводять до поя-

ви флуктуацій опору структури  R t . Взаємодія коливань опору  R t  із сигналь-

ним НВЧ струмом  sI t  стає причиною появи низькочастотної шумової напруги 

   IM sU I t R t   (операція  означає усереднення виразу в дужках за періодом 

коливань вхідного НВЧ сигналу СММД). Магнітний шум викликаний термічними 

флуктуаціями напрямку намагніченості у ВМШ детектора, що призводить до флук-

туацій опору структури і появи шумової напруги MNU . Математично дію цього шу-

му було враховано як дію на намагніченість шумового НВЧ поля  noise tB . 

Усі три типи шумів розглядались як незалежні білі гаусівські процеси зі ста-

лими спектральними густинами JN B 02S k TR , IM B 02 /S k T R , 

MN G B 0 02 /S k T M V   , Bk  – стала Больцмана, 2
0 0 0V r l  . Показано, що для систем з 

типовими параметрами ( 300T  К, частотна смуга вимірювань 1f  МГц, 

0 50r  нм, 0 1l  нм, 0 0 800M  мТл, G 0.01  , спінова поляризація 0.7 , рівно-

важний кут між намагніченістю ВМШ та ЗМШ 0 / 4   , 0 500R  Ом, поле підмаг-

нічування dc 38B  мТл, що дає резонансну частоту СММД 0 5f  ГГц) єдиними сут-

тєвими джерелами шуму є низькочастотний шум ДН та магнітний шум. За цих умов 

характерна величина флуктуацій напруги dcU  та співвідношення сигнал/шум для 

типового планарного детектора описуються виразами 

dc
dc JN

MN

1
U

U U
U

   ,     dc MNrf
rf

dc JN MN rf

SNR
U PP

P
U P P P

 
 

,  (7) 

де B 04JNU k TR f  , MN dc / 2U B e   , rf dc res/P U  , JN JN res/P U  , 

MN MN res/P U  ,  
2

3 2 2
res 0 0 0 0sin / 4 1 coseM V         – резонансна вольт-

ватна чутливість детектора,  G dc 0 0 / 2B M    ,  – зведена стала Планка, e  – 

елементарний електричний заряд. 

Встановлено, що існують два принципово різні режими роботи резонансного 

СММД (рис. 8, 9). Перший режим відповідає досить високим робочим частотам де-

тектора і малим потужностям вхідного сигналу rfP , меншим за характерну потуж-

ність магнітного шуму MNP . У цьому режимі роботи співвідношення сигнал/шум 

детектора rfSNR ~ P  і обмежується переважно низькочастотним шумом ДН. В ін-

шому режимі роботи, який типово реалізується за малих частот та великих потуж-

ностей rfP  зовнішнього НВЧ сигналу ( rf MNP P ), rfSNR ~ P  і обмежується пере-

важно магнітним шумом. Мінімальне значення потужності НВЧ сигналу minP , яке 

може зареєструвати детектор, досягає мінімуму в області частот, що відповідає гра-

ниці між указаними режимами роботи СММД (рис. 9). 

Запропоновано методику експериментального визначення коефіцієнта спіно-
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вої поляризації наноструктури  , виходячи із залежності  rfSNR P , виміряної у 

широкому діапазоні потужностей rfP  вхідного НВЧ сигналу деякої фіксованої час-

тоти для обох режимів роботи детектора. Точність визначення в такий спосіб вели-

чини   є такою ж як і точність визначення потужності магнітного шуму MNP  за за-

лежністю  rfSNR P . 
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Рис. 8. Залежнiсть  rfSNR P  для резо-

нансного СММД, яку розраховано для 

двох рiзних частот вхiдного НВЧ сигна-

лу: 1 ГГц (штрихова крива) та 25 ГГц 

(суцiльна крива). minP  – мiнiмальна 

НВЧ потужнiсть, яка може бути зареєс-

трована детектором, MNP  –

характеристична потужнiсть магнiтного 

шуму. Область сигналiв, якi не можуть 

бути зареєстрованi, заштрихована. 

Рис. 9. Залежнiсть  MNP f  (суцiльна 

крива) та  minP f  (штрихова крива). В 

області під кривою  MNP f  ре-

алiзується режим шуму ДН. Область під 

кривою  minP f  вiдповiдає НВЧ сигна-

лам, якi не можуть бути зареєстрованi. В 

області, зафарбованій сiрим кольором, 

може спостерiгатись магнiтний шум за 

умови rf minP P . 

 

Показано, що мікрохвильові властивості резонансних СММД суттєво зміню-

ються зі зміною температури, причому зі зменшенням температури характеристики 

СММД можуть погіршуватись. Для детекторів з типовими параметрами резонансна 

вольт-ватна чутливість  res T  при зменшенні температури T  поступово збільшу-

ється, досягає максимального значення при ~100T K і далі вже зменшується зі зме-

ншенням температури. Подібна поведінка може також спостерігатись і для порогу 

чутливості детектора   min 50P T , підключеного до лінії передачі НВЧ з імпедан-

сом 50 Ом за умови достатньо великого значення температурного коефіцієнта опору 

СММД. Причиною погіршення мікрохвильових властивостей детектора при його 

охолодженні до досить низьких температур ( 10T  К) є «виморожування» намагні-

ченості ВМШ та зміна з температурою опору детектора, що призводить до зміни йо-

го узгодження з лінією передачі НВЧ. 

Методами числового моделювання встановлено, що мінімальне значення по-

рогу чутливості СММД  min 50P   для детекторів з типовими параметрами досяга-

ється при радіусі СМНС opt ~100r нм на частоті близько 5 ГГц. 
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Запропоновано просту методику визначення частоти f  зовнішнього монох-

роматичного НВЧ сигналу в діапазоні частот  1 2;f f  для масиву з двох незалежних 

СММД з резонансними частотами 1f  та 2f . Показано, що за рахунок урахування 

вихідних сигналів від обох детекторів похибка визначення частоти f  може бути 

помітно меншою за похибку визначення частоти одним з детекторів. Встановлено, 

що величина f  досягає мінімуму для СММД з малою товщиною ВМШ 0 ~1l нм. 

У Розділі 7 «Нерезонансне детектування мікрохвильових сигналів за до-

помогою спінтронних магнітних наноструктур» проаналізовано можливість нере-

зонансного детектування НВЧ сигналів СММД, досліджено мікрохвильові власти-

вості таких систем та розглянуто декілька їх типових застосувань. Мікрохвильові 

властивості СММД у нерезонансному режимі роботи до цього часу не вивчались. Як 

буде показано нижче, вони суттєво відрізняються від властивостей резонансного 

СММД. Отже, вивчення особливостей нерезонансного режиму роботи СММД ста-

новить інтерес як з фундаментальної точки зору, так і з точки зору можливих прак-

тичних застосувань подібних систем. 

Аналітична теорія динаміки намагніченості у нерезонансному СММД базуєть-

ся на зведенні рівняння ЛЛГС (6), де ефективне поле є сумою слабкого перпендику-

лярного поля підмагнічування dc dcBB z  ( dc 0 0B M  ) та розмагнічуючого поля, до 

системи рівнянь для полярного   та азимутального   кутів, які вводяться співвід-

ношенням sin cos sin sin cos     m x y z . Розглядаючи випадок майже стаціо-

нарної прецесії, для якої st    ,   та   – повільні змінні, 2s sf    – циклічна 

частота зовнішнього НВЧ сигналу, та усереднюючи отримані рівняння за часом 

1/ sf , було отримане нелінійне характеристичне рівняння для  . З якого слідувало, 

що нерезонансний режим роботи СММД можливий за амплітуд НВЧ струму 

 dc th sI I  , де  th G2 /s M s H sI         , dcH B   . 

Нерезонансний режим роботи СММД пов’язаний з появою у наноструктурі 

під дією струму  dc th sI I   прецесії намагніченості вздовж позаплощинної (out-

of-plane, OOP) траєкторії з великим кутом прецесії навколо напрямку слабкого пер-

пендикулярного поля підмагнічування. Мікрохвильові властивості СММД у цьому 

режимі роботи виявляються суттєво відмінними від властивостей резонансних дете-

кторів. Це пояснюється наявністю значного нелінійного зсуву частоти неізохронних 

коливань намагніченості ВМШ під час прецесії вектора намагніченості вздовж ООР 

траєкторії. 

За нерезонансного режиму роботи СММД працює як пороговий детектор ни-

зькочастотних НВЧ сигналів. Залежність вихідної сталої напруги нерезонансного 

детектора dcU  від амплітуди НВЧ струму rfI  має сходинкоподібний вигляд: 

 dc th sU I R   при  dc th sI I  , dc 0U   при  dc th sI I  ; R  – характерний опір 

СММД (рис. 10). Нерезонансний режим роботи детектора виявляється стійким в об-

ласті частот НВЧ сигналів s , менших за деяку порогову частоту системи th H   

(рис. 11). Отримані теоретичні та числові результати дозволяють пояснити нетипо-

вий вигляд експериментальних залежностей  dc rfU I ,  dc sU f , отриманих у нещо-
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давніх експериментах, присвячених «неадіабатичному стохастичному резонансу» у 

СММД [8*]. Експериментальні залежності  dc rfU I ,  dc sU f  [8*] якісно відповіда-

ють аналогічним теоретичним кривим для нерезонансного режиму роботи СММД 

(рис. 10, 11), що можна розглядати як експериментальне підтвердження існування 

нерезонансного режиму роботи детектора. 
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Рис. 10. Залежність  dc rfU I  розрахова-

на для нерезонансного (OOP, суцільна 

крива) та резонансного (IP, штрихова 

крива) СММД. Лінії – теорія. Точки – 

результати числового моделювання. 

Рис. 11. Залежність  dc sU f  розрахова-

на для нерезонансного (OOP, суцільна 

крива) та резонансного (IP, штрихова 

крива) СММД. Лінії – теорія. Точки – 

результати числового моделювання. 

 

Чутливість нерезонансного СММД до НВЧ сигналів з майже довільними час-

тотами s , меншими за порогову частоту системи th , дозволяє створити на основі 

такого детектора пристрій перетворення енергії НВЧ коливань на енергію сталого 

струму. Коефіцієнт перетворення енергії такого пристрою на основі поодиноких 

СММД не перевищує dc,rf 3.5  %, однак може бути збільшеним приблизно у 5–10 

разів за умови використання узгоджених масивів СММД, з’єднаних паралельно або 

послідовно за НВЧ струмом. 

Встановлено, що гістерезис на залежностях  dc rfU I ,  dc sU f  виникає вна-

слідок «жорсткого» або закритичного сценарію збудження ООР прецесії намагніче-

ності (рис. 10, 11). Під час експерименту цей гістерезис може не спостерігатись вна-

слідок маскування шумами системи, термічного «розмиття» тощо. Встановлено, що 

верхній та нижній пороги цього гістерезису нелінійно залежать від частоти НВЧ си-

гналу, що детектується, та амплітуди перпендикулярного поля підмагнічування. 

Ширина гістерезису на залежності  dc rfU I  помітно зростає зі збільшенням амплі-

туди поля в області малих полів dc 200B  мТл. Проте при полях, більших за 

200 мТл, майже перестає залежати від поля. Це передбачає можливість керування 

величинами цих порогів за рахунок зміни амплітуди постійного поля підмагнічу-

вання та/або частоти сигналу. 

Встановлено, що за умови великої ширини гістерезису нерезонансний СММД, 

робоча точка якого знаходиться в області гістерезису, може працювати як детектор 

слабких амплітудно-модульованих НВЧ сигналів. 
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У Розділі 8 «Елементи пристроїв НВЧ на основі спінтронних магнітних 

наноструктур» розглянуто можливість побудови ряду пристроїв НВЧ з СМНС. Ак-

туальність розглянутих задач пов’язана як з необхідністю створення та подальшого 

впровадження практичних систем на основі СМНС, так і з необхідністю розробки 

нових типів НВЧ пристроїв на основі СМНС. Зокрема, теоретично проаналізовано 

можливість створення планарних НВЧ антен з вбудованими у них СМНС і показано, 

що хоча амплітудний коефіцієнт підсилення таких антен не більше 2.5, подібні сис-

теми можуть бути застосовані для створення практичних пристроїв НВЧ, а немоно-

тонна кутова залежність підсилення антени може бути використана для додаткової 

просторової фільтрації НВЧ сигналів певної частоти. 

Числовими методами показано, що коефіцієнт затухання колективних спіно-

вих хвиль (СХ), які поширюються у магнонних кристалах на основі ґраток СМНС у 

шаховому антиферомагнітному стані, має суттєво різну величину для прямої та зво-

ротної хвиль за деяких значень частоти. Це пов’язано із суттєво різною величиною 

швидкості поширення енергії для цих хвиль. За рахунок цього коефіцієнт невзаєм-

ного затухання  f  може бути помітно більшим за погонні втрати колективної 

СХ, яка поширюється у деякому напрямку. Для магнонного кристала, який побудо-

вано на основі двох однакових зміщених прямокутних ґраток СМНС, було одержано 

коефіцієнт невзаємного затухання   ~ 30f  дБ/мкм у діапазоні частот від 7.8 ГГц 

до 9.2 ГГц. 

Теоретично та числовими методами показано високу ефективність кореляцій-

ного методу обробки інформації у плівках ЗІГ. Одержано збільшення співвідношен-

ня сигнал/шум приблизно на 20 дБ, що підтверджується експериментальними дани-

ми В. А. Мойсеєнка. Використовуючи розроблену модель взаємодії СХ у магнітних 

плівках, проведено її адаптацію для масивів СММД зі спільним ВМШ. Показано, що 

мікрохвильові властивості кожного детектора зручно характеризувати власною ,j j  

та взаємною ,j n  СХ чутливостями, які є коефіцієнтами між вихідною напругою j-го 

СММД та вхідними струмами j-го та n-го СММД. Поведінка взаємної чутливості 

,j n  має типовий інтерференційний характер. Існують деякі оптимальні відстані між 

СММД, за яких для заданої величини частотного розстроювання, взаємозв’язок між 

СММД є або максимальним, або, навпаки, мінімальним. Спостережені інтерферен-

ційні ефекти при взаємодії СХ у масивах СММД можуть бути використані для по-

будови систем кореляційної обробки інформації, частотних детекторів та аналізато-

рів спектра на основі масивів СМНС. 

 

ВИСНОВКИ 

 

1. Розроблено теоретичну модель взаємної фазової синхронізації (ВФС) двох 

спінтронних магнітних наноструктур (СМНС), яка враховує явище запізнення сиг-

налу зв’язку (СЗ). Встановлено, що існує оптимальне значення фазового зсуву СЗ та 

оптимальне значення відстані між СМНС l , а ширина смуги ВФС СМНС   суттє-

во перевищує аналогічну величину для ізохронних систем, проте різко зменшується 

зі збільшенням відстані l . Встановлено, що ефективність синхронізації двох, майже 
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однакових, СМНС з випадковими власними частотами суттєво погіршується при ха-

рактерному розкиді частот близько 30%. Виявлено, що синхронізованим СМНС 

притаманне явище внутрішньої «нестабільності». Проаналізовано особливості різ-

них режимів синхронізації СМНС: вузькосмугового, де 2 100  МГц, та широ-

космугового, де 2 1  ГГц. Показано, що синхронізований стан симетричної си-

стеми з 3-х та більше, майже однакових, СМНС може бути описаний за допомогою 

моделі для двох СМНС, але із заміною амплітуди та фази СЗ на їх деякі ефективні 

значення. 

2. Розроблено теорію генераторів дипольного випромінювання (ГДВ) на осно-

ві СМНС та їх масивів. Показано, що вихідна потужність таких генераторів outP  ви-

значається потужністю коливань намагніченості, добротністю НВЧ системи та від-

ношенням об’єму вільного магнітного шару (ВМШ) СМНС до деякого ефективного 

об’єму НВЧ системи. Проілюстровано, що ефективною системою для побудови ГДВ 

є мікросмужковий резонатор з добротністю 310 , шириною смужок 10 мкм і відстан-

ню між ними 50 нм, де можна досягти характерного рівня НВЧ потужності 

out 4.2P пВт за частоти генерації 0 10f  ГГц. Встановлено, що за умови викорис-

тання у ГДВ СМНС з достатньо високими робочими частотами 0f , сумірними з ха-

рактеристичною частотою системи cf  ( ~154cf ГГц для ГМО структур і 

~ 4883cf ГГц для ТМО структур) або достатньо великої кількості синхронізованих 

СМНС N , дипольний механізм відбору потужності від СМНС може бути ефектив-

нішим за традиційний. Визначено, що для практичних систем з прийнятними пара-

метрами ГДВ можуть мати переваги над традиційними генераторами на основі ГМО 

СМНС тільки за умови використання невеликих масивів синхронізованих СМНС 

( 100N  ) з дуже високими робочими частотами ( 0 ~100f ГГц). 

3. Встановлено, що у режимі роботи СМНС з двома ВМШ, коли намагнічено-

сті обох ВМШ прецесують у протилежних напрямках, на графіку залежності часто-

ти генерації  g dcf J  від густини керуючого сталого струму dcJ  виникає сильний гі-

стерезис. Розроблено аналітичну теорію динаміки намагніченості в таких системах. 

Встановлено, що нижній поріг гістерезису має дисипативну природу, а верхній поріг 

обумовлений наявністю диполь-дипольного зв’язку між намагніченостями ВМШ і 

може бути контрольованим за рахунок вибору геометричних розмірів системи. Ви-

явлена гістерезисна поведінка наногенератора на основі СМНС з двома ВМШ пе-

редбачає можливість переведення робочої точки системи з прямої на зворотну гілку 

гістерезису за рахунок прикладання до СМНС сильного та короткого початкового 

імпульсу керуючого струму. 

4. Удосконалено аналітичну теорію генерації НВЧ сигналів у спінтронних ма-

гнітних наноосциляторах (СМНО) на випадок наноструктур з вихровим станом на-

магніченості ВМШ (вихрових СМНО). Доведено, що теорія неізохронних СМНО – 

теорія Славіна–Тиберкевича (СТ) [5*] – може бути успішно застосована для кількіс-

ного опису динаміки намагніченості у вихрових СМНО. Показано, що теоретичні 

оцінки динамічних параметрів таких систем, зроблені згідно з теорією СТ, узго-

джуються з даними експерименту. Встановлено, що сильна неізохронність вихрових 
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СМНО призводить до нетипової лінійної залежності ширини смуги генерації nf  

гармонік гіротропної моди від номера гармоніки n , а також до того, що за кімнат-

них температур ширина смуги генерації основної гармоніки 1f  практично не зале-

жить від керуючого сталого струму dcI  у закритичному режимі роботи генератора. 

5. Розроблено аналітичну теорію шумових властивостей пасивних резонанс-

них спінтронних магнітних мікрохвильових детекторів (СММД) і встановлено, що 

існують два принципово різні режими їх роботи. Перший режим відповідає досить 

високим робочим частотам і малим потужностям вхідного сигналу rfP , коли спів-

відношення сигнал/шум детектора rfSNR ~ P  і обмежується переважно низькочасто-

тним шумом Джонсона–Найквіста. В іншому режимі роботи, який реалізується за 

малих частот та великих потужностей сигналу, rfSNR ~ P  і обмежується переваж-

но магнітним шумом. Запропоновано методику експериментального визначення ко-

ефіцієнта спінової поляризації   СМНС, виходячи з вимірів величини  rfSNR P . 

Показано, що мікрохвильові властивості СММД суттєво змінюються зі зміною тем-

ператури, причому зі зменшенням температури характеристики СММД можуть по-

гіршуватись. Встановлено, що для детекторів з типовими параметрами мінімальне 

значення порогу чутливості СММД досягається при радіусі СМНС opt ~100r нм на 

частоті opt ~ 5f ГГц. Запропоновано методику визначення частоти зовнішнього мо-

нохроматичного НВЧ сигналу для масиву з двох незалежних СММД, яка дозволяє 

зменшити похибку визначення частоти. 

6. Теоретично досліджено ефект нерезонансного детектування НВЧ випромі-

нювання у СММД. Показано, що СММД може працювати як пороговий детектор 

низькочастотних НВЧ сигналів, а залежність вихідної сталої напруги детектора dcU  

від амплітуди НВЧ струму rfI  має сходинкоподібний вигляд. Подібні системи мо-

жуть працювати як пристрої перетворення енергії НВЧ коливань на енергію сталого 

струму з коефіцієнтом перетворення енергії dc,rf 3.5  % для поодиноких СММД та 

dc,rf 20 40   % для масивів СММД. Проілюстровано, що залежності вихідної на-

пруги детектора від амплітуди та частоти вхідного НВЧ сигналу є гістерезисними, 

причому керувати цим гістерезисом можна за рахунок зміни поля підмагнічування. 

Встановлено, що за умови, коли робоча точка СММД знаходиться в області гістере-

зису, він може працювати як детектор слабких амплітудно-модульованих НВЧ сиг-

налів. 

7. Показано, що планарні НВЧ антени, із вбудованими у них СМНС, мають 

коефіцієнт підсилення не більше 2.5 і дозволяють проводити просторову фільтрацію 

НВЧ сигналів певної частоти. Встановлено, що коефіцієнт затухання колективних 

спінових хвиль (СХ) у магнонних кристалах на основі ґраток СМНС має суттєво рі-

зну величину для прямої та зворотної хвиль. Це дозволяє отримати коефіцієнт нев-

заємного затухання  , суттєво більший за погонні втрати однієї з СХ: для кристала 

на основі двох однакових зміщених прямокутних ґраток СМНС 30 дБ/мкм у діа-

пазоні частот 8–9 ГГц. Теоретично та числовими методами показано високу ефекти-

вність кореляційного методу обробки інформації у плівках Y3Fe5O12 і проведено 
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адаптацію відповідної моделі для масивів СММД зі спільним ВМШ. Показано, що 

мікрохвильові властивості таких систем зручно характеризувати власною ,j j  та 

взаємною ,j n  СХ чутливостями. Встановлено, що поведінка ,j n  має типовий інте-

рференційний характер: існують відстань між СММД та частотне розстроювання, за 

яких взаємозв’язок між СММД є або максимальним, або, навпаки, мінімальним. 
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АНОТАЦІЯ 

Прокопенко О. В. Мікрохвильові властивості спінтронних магнітних наност-

руктур та пристроїв НВЧ на їх основі. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук 

за спеціальністю 01.04.03 – радіофізика. – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2015. 

Дисертація присвячена теоретичним і числовим дослідженням процесів взає-

модії намагніченості з НВЧ сигналами у спінтронних магнітних наноструктурах 

(СМНС), вивченню мікрохвильових властивостей таких структур і пристроїв НВЧ 

на їх основі. У дисертації розвинено новий науковий напрям, пов’язаний з розроб-

кою аналітичної теорії генерації та детектування НВЧ сигналів окремими СМНС та 

масивами таких структур. 

Створено теорію взаємної фазової синхронізації двох і більше СМНС, яку за-

стосовано до опису мікрохвильових властивостей НВЧ систем з масивами СМНС; 

вивчено особливості різних режимів синхронізації СМНС. Розроблено аналітичну 

теорію НВЧ генераторів на основі СМНС. Розглянуто випадки генераторів диполь-

ного випромінювання, генераторів на основі СМНС з вихровим станом намагніче-

ності вільного магнітного шару (ВМШ) та генераторів на основі СМНС з двома 

ВМШ; проаналізовано мікрохвильові властивості таких систем, проведено оптимі-

зацію їх параметрів. Створено аналітичну теорію детекторів НВЧ сигналів на основі 

СМНС. Вивчено мікрохвильові властивості резонансних та нерезонансних детекто-

рів НВЧ, проаналізовано шумові властивості резонансного детектора. Запропонова-

но теоретичні моделі декількох пристроїв НВЧ на основі СМНС і досліджено мікро-

хвильові властивості таких систем. 

Ключові слова: спінтронна магнітна наноструктура, НВЧ сигнал, НВЧ гене-

рація, НВЧ детектування, пристрій НВЧ. 

 

АННОТАЦИЯ 

Прокопенко А. В. Микроволновые свойства спинтронных магнитных нано-

структур и устройств СВЧ на их основе. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических 

наук по специальности 01.04.03 – радиофизика. – Киевский национальный универ-

ситет имени Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 2015. 

Диссертация посвящена теоретическим и численным исследованиям процес-

сов взаимодействия намагниченности с СВЧ сигналами в спинтронных магнитных 

наноструктурах (СМНС), изучению микроволновых свойств таких наноструктур и 

устройств СВЧ на их основе. В диссертации развито новое научное направление, 

связанное с разработкой аналитической теории генерации и детектирования СВЧ 

сигналов одиночными СМНС и их массивами. 

Создана теория взаимной фазовой синхронизации двух и более СМНС, кото-

рая учитывает изменение фазы сигнала связи при его распространении между 

СМНС. Рассмотрены случаи узкополосной и широкополосной синхронизации 

СМНС. Проанализирована эффективность синхронизации СМНС со случайными 

значениями собственных параметров и показано, что синхронизация достаточно 

эффективна при разбросе параметров СМНС не более 30%. Результаты теории при-
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менены к описанию микроволновых свойств различных СВЧ систем с массивами 

СМНС. 

Разработана теория нового типа СВЧ генераторов на основе СМНС – генера-

торов дипольного излучения (ГДИ), выходной СВЧ сигнал которых возникает 

вследствие возбуждения намагниченностью СМНС осциллирующего дипольного 

поля во внешней СВЧ системе. Показано, что наиболее эффективной такой систе-

мой является высокодобротный полосковый резонатор, где возможно достичь мощ-

ности выходного сигнала генератора около 4 пВт в расчете на одну СМНС. Исполь-

зуя массив синхронизированных СМНС, мощность выходного сигнала можно суще-

ственно увеличить. Подобные генераторы могут успешно конкурировать с традици-

онными СВЧ генераторами на основе СМНС при условии, что в ГДИ используется 

менее 100 СМНС  с характерными частотами порядка 100 ГГц. 

Создана аналитическая теория СВЧ генераторов на основе СМНС с двумя 

свободными слоями (СС). Показано, что в таких системах зависимость частоты ге-

нерации от плотности тока накачки является гистерезисной, причем нижний порог 

генерации имеет диссипативную природу, а верхний – обусловлен наличием ди-

поль-дипольной связи между намагниченностями СС и может быть контролируе-

мым за счет выбора геометрических размеров наноструктуры. Обнаруженное гисте-

резисное поведение СМНС допускает возможность перевода рабочей точки соответ-

ствующего СВЧ генератора с прямой на обратную ветку гистерезиса за счет воз-

буждения системы коротким и сильным импульсом тока. 

Проведено обобщение аналитической теории генерации СВЧ сигналов в спин-

тронных магнитных наноосцилляторах (СМНО) для наноструктур с вихревым со-

стоянием СС (вихревых СМНО). Доказано, что теория неизохронных СМНО – тео-

рия Славина–Тиберкевича (СТ) – может быть успешно использована для количе-

ственного описания динамики намагниченности в вихревых СМНО. Установлено, 

что вследствие существенной неизохронности таких СМНО ширина полосы генера-

ции разных гармоник гиротропной моды СМНО линейно зависит от номера гармо-

ники. Кроме того, ширина полосы генерации основной гармоники оказывается 

практически не зависящей от величины управляющего тока в закритическом режиме 

работы генератора. 

Создана теория шумовых свойств пассивных резонансных спинтронных маг-

нитных микроволновых детекторов (СММД). Показано, что существуют два разных 

режима работы детектора, в одном из которых доминирует тепловой шум Джонсо-

на–Найквиста, а в другом – магнитный шум. Предложена методика определения ко-

эффициента спиновой поляризации СММД из зависимости соотношения сиг-

нал/шум детектора от мощности внешнего СВЧ сигнала. Установлено, что свойства 

СММД при изменении температуры заметно меняются, причем они могут ухуд-

шаться в области низких температур. Для детекторов с типичными параметрами 

(частота сигнала 5 ГГц) оптимальное значение минимальной детектируемой мощно-

сти достигается при радиусе СМНС около 100 нм. 

Разработана аналитическая теория нерезонансного детектирования СВЧ сиг-

налов СММД. Показано, что нерезонансный режим работы СММД возможен при 

условии, что амплитуда СВЧ сигнала больше некоторого порога, а частота СВЧ сиг-

нала меньше некой граничной частоты. Этот режим работы СММД может быть ис-
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пользован для создания устройств конверсии СВЧ энергии в энергию постоянного 

тока с коэффициентом преобразования около 3.5% для одиночных СММД и 20–40% 

для массивов СММД, а также для создания детекторов слабых амплитудно-

модулированных сигналов. 

Предложены и рассмотрены теоретические модели элементов СВЧ устройств 

на основе СМНС и исследованы их микроволновые свойства. Показано, что типич-

ные планарные антенны с встроенными в них СМНС имеют коэффициент усиления 

не более 2.5. Рассматривая коллективные спиновые волны (СВ) в магнонных кри-

сталлах, было установлено, что для магнонного кристалла на основе двух одинако-

вых смещенных прямоугольных решеток СМНС можно получить невзаимное зату-

хание около 30 дБ/мкм в диапазоне частот 8–9 ГГц. Разработана теоретическая мо-

дель СВЧ устройств с массивами связанных между собой СММД. Показано, что в 

таких системах существенно проявляются интерференционные эффекты. 

Ключевые слова: спинтронная магнитная наноструктура, СВЧ сигнал, СВЧ 

генерация, СВЧ детектирование, СВЧ устройство. 

 

SUMMARY 

Prokopenko O. V. Microwave properties of spintronic magnetic nano-structures and 

devices on its basis. – Manuscript. 

Thesis for Doctor of Science degree in Physics and Mathematics with the 01.04.03 

specialization – RadioPhysics. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 

2015. 

The thesis is devoted to the theoretical and numerical study of microwave properties 

of spintronic magnetic nano-structures including spin-torque nano-oscillators (STNOs) 

and spin-torque microwave detectors (STMDs), as well as microwave devices on its basis. 

A new research field involving a theory of novel microwave signal sources based on 

STNOs and microwave devices based on STMDs is being established. 

A theory of mutual phase synchronization of two or more STNOs separated by an 

arbitrary distance is developed and used to describe the properties of microwave systems 

with STNO and STMD arrays. The theory of microwave generators based on single 

STNOs and STNO arrays has been developed. The cases of a dipole radiation generator, a 

generator based on a vortex-state STNO and a generator based on the dual-free-layer 

STNO are considered. Their microwave properties are analyzed and optimized. A theory 

of a resonance-type STMD and a threshold-type STMD has been developed. Noise-

handling properties of the resonance-type STMD were investigated and optimized. The 

microwave properties of a non-resonant STMD were also considered. The theoretical 

models of various microwave devices based on single STMDs and STMD arrays are pro-

posed and their microwave properties are analyzed. 

Keywords: spin-torque nano-oscillator, spin-torque microwave detector, micro-

wave generation, microwave detection, microwave device. 
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