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АНОТАЦIЯ 

Попов М. О. Взаємодія електричної та магнітної підсистем у феритах і 

композитних структурах на їх основі. – Квалiфiкацiйна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук 

за спеціальністю 01.04.03 «Радiофiзика». – Київський національний університет 

iменi Тараса Шевченка, Київ, 2020. 

  

Дисертація присвячена вирішенню наукової проблеми пошуку нових і 

поглибленого аналізу відомих ефектів взаємодії електричної та магнітної підсистем 

у феритах та композитних структурах на їх основі за кімнатної температури, 

вивченню мікрохвильових властивостей вказаних структур та їх змін під впливом 

зовнішніх статичних електричного та магнітного полів, а також аналізу 

можливостей їх використання у складі пристроїв аналогової обробки сигналів НВЧ 

діапазону. Дисертація складається з семи розділів. 

Перший розділ присвячено огляду літератури за темою дисертації, у ньому 

розглянуто основи теорії магнітодинамічних коливань у поздовжньо намагнічених 

ферит-діелектричних резонаторах циліндричної симетрії, викладено методику 

феноменологічного опису магнітоелектричних ефектів у мультифероїках, 

обговорено будову та принципи роботи двошарових ферит-п’єзоелектричних 

структур з механічним зв’язком, проаналізовано наведені у літературі дані по 

магнітоелектричним ефектам у однофазних гексаферитах та композитних 

структурах на їх основі. 

У другому розділі дисертації проведено дослідження дискових 

магнітодіелектричних резонаторів із монокристалічного кубічного феромагнетика 

залізо-ітрієвого гранату та сильноанізотропного монокристалічного гексафериту 

барію у міліметровому діапазоні довжин хвиль. Показано, що частоти власних мод 

таких резонаторів з ненульовим азимутальним індексом можуть перестроюватися 

зовнішнім магнітним полем на величину понад 1 ГГц у першому випадку та більш 

ніж на 10 ГГц у другому. Різниця пояснюється більшою намагніченістю насичення 
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та меншою відмінністю між частотами магнітодинамічних мод та феромагнітного 

резонансу у гексафериті барію. У обох випадках основні зміни частоти відбуваються 

при полях, що не перевищують поле насичення матеріалу, і є суттєво меншими за ті, 

що знадобилося б для керування частотою феромагнітного резонансу. Було 

показано, що вибором розмірів резонатора можна змінювати початкову частоту 

власних нерозщеплених мод, підлаштовуючи її до обраного частотного діапазону.  

Було вперше помічено гістерезис частотно-польової залежності для власних 

магнітодинамічних мод резонатора з гексафериту барію. Він є відображенням 

гістерезису магнітного стану матеріалу, який, залежно від магнітної передісторії, 

може перебувати або в однодоменному, або у ненасиченому стані. У свою чергу, 

магнітний стан зразка впливає на величину компонент тензора магнітної 

проникності, які і визначають частоту розщеплених полем магнітодинамічних 

резонансів.  

Окремо було проведено дослідження магнітодинамічних резонансів, власні 

частоти яких знаходилися нижче за частоту феромагнітного резонансу в матеріалі. 

Це специфічна ситуація, яку неможливо спостерігати у феритах з кубічною 

симетрією, а лише в одновісних матеріалах, що характеризуються наявністю щілини 

у спектрі магнітних збуджень. Експерименти показали, що за цих умов 

перестроювання частоти основної моди резонатора з гексафериту барію становило 

2.5 ГГц при значеннях зовнішнього поля, що не перевищувало 4 кЕ. 

В третьому розділі дисертації було показано, що розглянутий у другому 

розділі ефект розщеплення частот азимутально-вироджених мод дискового 

магнітодіелектричного резонатора магнітним полем може бути застосовано для 

розробки різноманітних пристроїв аналогової обробки сигналів НВЧ діапазону, 

таких як керовані резонансні вентилі, фазообертачі та смугопропускаючі фільтри. 

Робочі частоти прототипів вказаних пристроїв знаходилися у межах від 20 до 90 ГГц 

і, як було показано, визначалися у першу чергу розмірами феритових резонаторів та 

їх положенням у хвилеводі, а не величиною зовнішнього магнітного поля, що є 

головною концептуальною перевагою таких конструкцій.  
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 Зокрема, був розроблений макет хвилеводного резонансного вентиля W-

діапазону на основі резонатора з монокристалічного гексафериту барію, принцип 

роботи якого пояснюється поляризаційною селективністю взаємодії хвилеводних 

мод з різним напрямками поширення із власними модами намагніченого резонатора. 

Знайдена розв’язка становила 10-35 дБ, залежно від величини прикладеного поля.  

В дослідженого прототипу керованого магнітним полем резонансного 

фазообертача максимальний фазовий зсув на робочій частоті 80 ГГц досягав 600, при 

цьому внесені втрати складали від 1.5 до 4 дБ. Відмітимо, що на відміну від відомих 

аналогічних пристроїв, даний фазообертач найбільш ефективно працював не у 

насиченому, а у багатодоменному стані. 

 Була запропонована конструкція мікросмужкового смугопропускаючого 

фільтра для верхньої частини сантиметрового діапазону на основі 

магнітодіелектричних резонаторів з полікристалічного нікель-цинкового фериту. 

Розроблені прототипи керованих магнітним полем планарних фільтрів з 

початковими частотами 19, 30 та 35 ГГц (частоти визначалися розмірами 

використаних дискових резонаторів). Фільтри показали можливість перестроювання 

центральної частоти магнітним полем на 0.3-1.3 ГГц , помірні втрати та здатність 

працювати при високих рівнях вхідної потужності.  

 В четвертому розділі було досліджено характеристики зв’язаних 

електромагнітно-магнітостатичних коливань у ферит-діелектричних структурах у 

міліметровому діапазоні. Теоретичні розрахунки частот гібридних мод з 

використанням феноменологічної моделі двох зв’язаних магнітостатичних та однієї 

діелектричної моди якісно та кількісно узгоджуються з експериментальними 

даними.  

Вперше були вивченні високочастотні властивості гібридизованих коливань у 

композитному резонаторі, що складався з діелектрика та слабкого феромагнетика 

(борат заліза). Було показано, що присутність слабкого феромагнетика дозволяє 

здійснювати електронне керування частотою та добротністю композитного 

резонатора. При цьому у діапазоні значень зовнішнього магнітного поля від 10 до 

370 Е спостерігалися керована зміна внесених втрат на величину від 4 до 16 дБ 
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(залежно від положення резонатора у перерізі хвилеводу) та перестройка 

резонансної частоти зв’язаних коливань у межах до 145 МГц. Виміряні залежності 

отримали якісне пояснення в рамках теорії збурень. 

Іншим типом гібридної структури, що вивчалася у цьому розділі, був 

композитний НВЧ резонатор із високоякісного діелектрика та товстої плівки 

нанокристалічного фериту (фериту нікелю або гексафериту барію). Використання 

плівки, нанесеної методом трафаретного друку, замість монокристалічного 

матеріалу, сприяє спрощенню та здешевленню процесу виготовлення композитної 

структури. Під час досліджень у сантиметровому діапазоні довжин хвиль було 

встановлено, що прикладання магнітного поля до даної структури призводить до 

помітної зміни параметрів її амплітудно-частотної характеристики: резонансної 

частоти, коефіцієнту передачі на резонансній частоті та ширини кривої поглинання. 

Наведені результати показують, що такі композитні резонатори можуть 

використовуватися для побудови НВЧ компонентів з електронним керуванням їх 

мікрохвильовими властивостями.  

В п’ятому розділі була вперше запроваджена феноменологічна теорія, що 

визначає індуковані механічними деформаціями ефективні константи магнітної 

анізотропії для двошарової гетероструктури із механічно зв’язаних 

монокристалічного фериту та п’єзоелектрика. Показано, що у двох випадках (коли 

поверхня фериту співпадає з площиною (100) або (111)), індукована анізотропія 

може бути представлена в рамках трипараметричної моделі (як сума одновісного 

першого і другого порядку та кубічного вкладів) та знайдено вирази для відповідних 

констант анізотропії. 

 Теоретично та експериментально вивчено вплив електричного поля на 

конфігурацію доменної структури у двошаровому композиті «ферит-п’єзоелектрик». 

Шляхом прямого спостереження доменів за допомогою ефекту Фарадея та 

дифракції світла на доменній структури було вперше продемонстровано наявність 

при деякому пороговому значенні електричної напруги фазового переходу першого 

роду між двома магнітними фазами смугової доменної структури: з нормальним до 

поверхні напрямком статичної намагніченості доменів та з похилою намагніченістю. 
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Була вперше представлена теорія, що якісно та кількісно пояснює спостережуваний 

стрибок намагніченості. Показано можливість використання цього ефекту для 

модуляції оптичного випромінювання, дифрагованого на доменній структурі, стан 

якої перемикається між двома фазами змінною електричною напругою. 

В шостому розділі проведено експериментальні дослідження макетів одно- та 

дволанкових фільтрів з подвійним керуванням електричним та магнітним полями, 

резонансні елементи яких виконані на основі композитного ферит-

п’єзоелектричного резонатора. Центральна частота одноланкового 

смугопропускаючого фільтра перестроювалася у широких межах (на 2 ГГц) 

магнітним полем, а також у більш вузькому діапазоні (≈0.1 ГГц) електричним полем, 

прикладеним до п’єзоелектричної компоненти композитного резонатора. Також було 

запропоновано та досліджено конструкцію дволанкового смугозагороджуючого 

фільтра сантиметрового діапазону. За рахунок наявності двох ланок з незалежним 

електричним керуванням резонансною частотою, була реалізована можливість 

суттєвої модифікації амплітудно-частотної характеристики фільтра, зокрема 

величина внесених втрат на центральній частоті змінювалася на 14-17 дБ, а значення 

ширини смуги режекції по рівню 3 дБ змінювалася у 1.4-1.9 разів (залежно від 

центральної частоти).  

 В ході експериментальних досліджень магнітоелектричних твердотільних 

гіраторів на основі тришарових структур «ферит-п’єзоелектрик-ферит», розміщених 

всередині соленоїду, було показано, що на частотах, близьких до частоти основної 

моди електромеханічного резонансу структури, гіратор при роботі на узгоджений 

опір навантаження демонструє ККД передачі енергії, що перевищує 85%. 

Експерименти показали, що при зростанні відношення площі перерізу структури до 

площі перерізу соленоїда ККД суттєво збільшується, що зумовило вибір конструкції 

гіратора, при якій соленоїд намотувався безпосередньо на магнітоелектричний 

композит. 

В сьомому розділі представлено експериментальні та теоретичні результати 

дослідження індукованих електричним струмом нелінійних магнітоелектричних 

ефектів у монокристалічних гексаферитах М- та Y-типів. За допомогою 
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радіоспектроскопічних методів вперше було показано, що протікання струму 

провідності як вздовж, так і перпендикулярно до осі симетрії кристалів, призводить 

до змін намагніченості насичення та константи одновісної анізотропії, причому ці 

зміни є лінійно пропорційними до густини електричної потужності, прикладеної до 

досліджуваного зразка. Порівняння результатів вимірювань зсуву частот 

магнітостатичних коливань для багатодоменного і насиченого станів гексаферитів 

М-типу дозволили розділити внески обох ефектів і встановити величину кожного із 

них окремо. Для всіх досліджених зразків намагніченість насичення та ефективна 

константа одновісної анізотропії зменшувалася із збільшенням прикладеної до 

зразка електричної потужності. При протіканні струму у площині, 

перпендикулярній до осі симетрії, коефіцієнти, що кількісно характеризують дані 

ефекти, виявилися значно (в 6-7 разів) більшими, що свідчить про їх суттєву 

анізотропію. Особливо цікавими є результати для зразків у багатодоменному стані 

(за відсутності магнітного поля), оскільки вони вказують на можливість розробки 

мініатюрних НВЧ пристроїв, які не вимагатимуть використання важких та об’ємних 

магнітних систем. 

Експерименти, проведені на гексафериті Y-типу з анізотропією типу «легка 

площина» при протіканні сталого струму перпендикулярно до осі симетрії і вздовж 

напрямку статичної намагніченості підтвердили тенденції, відзначені вище для 

феритів М-типу. При центральних частотах в інтервалі від 8 до 17 ГГц керований 

електричним струмом зсув частоти досягав 1.1-1.4 ГГц. Ця величина на порядок 

перевищує відповідні значення для композитних структур «ферит-п’єзоелектрик» з 

механічним зв’язком та є у декілька разів більшою за значення, отримані для 

гексаферитів М-типу. 

Для пояснення цих результатів було вперше запропоновано феноменологічну 

модель, що ґрунтується на додаванні до вільної енергії феромагнетика квадратичних 

по електричному полю доданків, сумісних з кристаломагнітною симетрією 

матеріалу. Теоретичний аналіз призвів до висновків, які якісно узгоджуються з 

експериментальними результатами, зокрема, була передбачена лінійна залежність 

магнітних параметрів від густини прикладеної до зразка електричної потужності.  
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ABSTRACT 

Popov M. O. Interaction between electric and magnetic subsystems in ferrites and 

composite structures on their basis. – Qualification scientific work with the manuscript 

copyright. 

The thesis for the Doctor of Science in Physics and Mathematics scientific degree 

on specialization 01.04.03 «Radiophysics». – Taras Shevchenko National University of 

Kyiv, Kyiv, 2019. 

 

The thesis is devoted to the solving of scientific problem of searching for new and 

in-depth analyzing of already known effects of the interaction between electric and 

magnetic subsystems in ferrites and composite structures on their basis at room 

temperature, study of the abovementioned structures microwave properties, their changes 

under the influence of external static electric and/or magnetic fields and analysis of their 

possible usage in an analog signal processing microwave devices. The dissertation consists 

of seven chapters. 

The first chapter is dedicated to the literature review on the topic of the thesis. 

Among others, the basics of the magnetodielectric oscillations theory are considered, the 

method of phenomenological description of magnetoelectric effects in multiferroics is 

presented, the design and working principles of two-layer ferrite-piezoelectric structures 

with mechanical coupling are discussed, the published information concerning 

magnetoelectric effects in single-phase hexaferrites and composite structures on their 

bases is analyzed. 

In the second chapter of the thesis the cylindrical magnetoelectric resonators made 

from single-crystal cubic yttrium-iron garnet ferromagnet and single-crystal barium 
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hexaferrite were investigated in the millimeter wave band. It was shown that frequencies 

of eigenmodes with non-zero azimuthal indices can be tuned with external magnetic field 

by more than 1 GHz in the former case and by 10 GHz in the latter. Such difference was 

explained by larger saturation magnetization and smaller difference between frequencies 

of magnetodielectric mode and ferromagnetic resonance for the barium hexaferrite. In both 

cases the main frequency tuning takes place in magnetic field that does not exceed the 

saturation field and is much smaller in comparison to the field required for ferromagnetic 

resonance tuning. It was shown that the magnetodielectric resonator mode’s initial 

frequency may be adjusted by proper choice of resonator’s dimensions and thus it may be 

fitted to the required frequency band. 

For the first time the hysteresis behavior of magnetodielectric modes frequency with 

magnetic field was observed in barium hexaferrite resonator. It is a reflection of hysteresis 

of material’s magnetic state, which, depending on the magnetic pre-history may be either 

single-domain or unsaturated. In turn, the magnetic state of the sample affects the 

magnitude of tensor magnetic permeability components that determine the frequencies of 

magnetic field split magnetodielectric modes. 

A separate investigation was conducted on magnetodielectric modes whose 

frequencies lay below the frequency of ferromagnetic resonance in a given material. This 

is a peculiar situation which cannot happen in cubic ferrites, but only in uniaxial materials 

which are known to have gap in their spectrum of magnetic excitations. Experiments have 

shown that under these conditions the main mode frequency tuning in barium hexaferrite 

resonator amounted to 2.5 GHz for bias field values less than 4 kOe. 

In the third chapter of the thesis it was demonstrated that effect of magnetic field 

splitting of cylindrical magnetodielectric resonator modes frequency (considered in details 

in the second chapter) can be utilized for the design of various analog signal processing 

microwave devices such as resonance isolators, phase shifters and band-pass filters. The 

operating frequencies of those prototypes lay in the range from 20 to 90 GHz and, as it 

was shown, were determined by the dimensions of ferrite resonator and its position inside 

the waveguide, rather than the magnitude of external magnetic field, which is the main 

conceptual advantage of these designs.  



 10 
 
 In particular, a prototype of W-band waveguide resonance isolator was developed 

on the basis of single-crystal barium hexaferrite resonator. Its operation was explained by 

the polarization selectivity of interaction of waveguide’s oppositely propagating modes 

with the eigen-modes of biased resonator. The measured isolation was 10-35 dB, 

depending on the value of the bias field.  

The tunable resonance phase shifter prototype has demonstrated the maximum 

phase shift equal to 600 at operating frequency of 80 GHz, whereas the insertion losses 

reached from 1.5 to 4 dB. On the contrary to similar devices, this phase shifter operates 

most effectively not in single domain, but in the unsaturated state. 

 The design of microstripline based band-pass filter for the upper part of centimeter 

wave band on the basis of nickel-zinc ferrite magnetodielectric resonator was suggested 

and investigated. The prototypes of such planar magnetic field filters with the zero-field 

frequencies of 19, 30 and 35 GHz were developed (frequencies were determined by the 

resonator’s dimensions). The filters have demonstrated the central frequency magnetic 

field tuning by 0.3-1.3 GHz, moderate insertion losses and ability to operate at high 

incoming signal power levels.  

 In the fourth chapter the characteristics of coupled electromagnetic-magnetostatic 

oscillations in ferrite-dielectric structures were investigated in the millimeter wave band. 

Theoretical calculations of the hybrid mode’s frequencies using the phenomenological 

model of coupled dielectric and two magnetostatic modes are in qualitative and 

quantitative agreement with the experimental data.  

For the first time the high-frequency properties of hybrid oscillations in composite 

resonator comprising dielectric and weak ferromagnet (iron borate) were investigated. It 

was demonstrated that the presence of weak ferromagnet makes possible electronic control 

over composite resonator’s frequency and quality factor. In the bias field range from 10 to 

370 Oe, a change of insertion losses by 4 to 16 dB (depending on resonator position inside 

the waveguide) and resonance frequency tuning up to 145 MHz were observed. The 

measured dependencies were explained in the frame of the perturbation theory. 

The other type of hybrid structure, studied in this chapter was the composite 

microwave resonator made from high-quality dielectric and thick nanocrystalline film of 
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nickel ferrite or barium hexaferrite. The use of film deposited by tape-casting method 

instead of single-crystal material makes composite structure manufacturing simpler and 

cheaper. During the investigation in the centimeter waveband it was found that application 

of magnetic field results in the noticeable modification of structure’s transmission 

characteristic, including resonance frequency, linewidth and insertion losses. Those results 

show that such composite resonators can be utilized in design of microwave components 

with electronic control over their microwave properties.  

 In the fifth chapter the phenomenological theory of strain induced effective 

magnetic anisotropy constants for the two-layer mechanically coupled ferrite-piezoelectric 

heterostructure was introduced. It was shown that in two cases (when ferrite surface 

coincides with (100) or (111) plane), the induced anisotropy may be represented in the 

frame of three parameters model as a sum of first and second order uniaxial and cubic 

contributions and the corresponding expressions for anisotropy constants were derived.  

 The influence of electric field on configuration of domain structure in two-layer 

ferrite-piezoelectric composite was theoretically and experimentally studied. By the direct 

observation using Faraday effect and light diffraction on domain structure, it was found for 

the first time that at some threshold level of electric voltage the first order phase transition 

between two magnetic phases of stripe domain structure takes place. Those phases are 

characterized by the normal and oblique directions of domains’ static magnetization with 

respect to the sample’s surface. For the first time the theory was presented that can explain 

qualitatively and quantitatively the observed magnetization jump. It was shown that this 

effect may be utilized for the optical modulation by diffraction of light on the domain 

structure whose magnetic state is switched between two different phases by the variable 

electric voltage.  

In the sixth chapter the experimental investigations of single- and two-stage filter 

prototypes with double control by electric and magnetic fields were conducted. The 

resonance elements of the filters were made from the composite ferrite-piezoelectric 

resonator. The central frequency of the single-stage band-pass filter was tunable in a wide 

range (≈2 GHz) by external magnetic field and in a more narrow band (≈0.1 GHz) by 

electric field applied to the piezoelectric constituent of composite resonator. Besides that, a 
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design of two-stage centimeter wave band-stop filter was suggested and tested. Due to the 

presence of two stages with independent electric tuning of resonance frequency, a 

possibility of filter’s transmission characteristic modification was implemented. In 

particular, the insertion losses at center frequency were modified by 14-17 dB and 3 dB 

rejection bandwidth changed in 1.4-1.9 times (depending on the central frequency value).  

 During experimental investigations of magnetoelectric solid state gyrators based on 

tri-layer structures ferrite-piezoelectric-ferrite, placed inside the solenoid, it was found that 

at frequencies close to main electromechanical resonance of the structure such gyrator, 

working on the matched resistance, demonstrated the power conversion efficiency of more 

than 85 %. The experiments have shown that with the increase of the ratio of structure’s 

cross-sectional area to solenoid’s area the efficiency increases. That stipulated the use of 

gyrator’s design in which the solenoid is winded directly on the magnetoelectric 

composite. 

In the seventh chapter the experimental and theoretical results on the current-

induced nonlinear magnetoelectric effects in the single-crystal M- and Y-type hexaferrites 

are presented. Using the radiospectroscopic techniques, it was shown for the first time that 

flow of conduction current both along the crystal symmetry axis and perpendicularly to it 

leads to changes in saturation magnetization and uniaxial anisotropy constant, and those 

changes are linearly proportional to the applied electric power volume density. The 

comparison of magnetostatic frequency shift data for the multidomain and saturated states 

in M-type hexaferrites has allowed separating the contributions from both effects and 

determining the magnitudes of each of them. For all investigated samples the saturation 

magnetization and uniaxial anisotropy constant decrease with increasing of applied electric 

power. When the current flew in the plane perpendicular to the symmetry axis, the 

coefficients that characterize those effects appears to be much larger (6 to 7 times). That 

justifies the strong anisotropy of the observed effects. The most interesting are the results 

for the samples in multidomain state (in the absence of magnetic field) since they show the 

opportunity to design miniature microwave devices, which will not require the use of bulk 

and heavy magnetic systems. 
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The experiments conducted on the sample of Y-type hexaferrite with the “easy 

plane” type of anisotropy with current flowing perpendicularly to the symmetry plane and 

along the static magnetization direction have confirmed the trends stated above for the M-

type hexaferrite. For the central frequencies in the range from 8 to 17 GHz the current-

controlled frequency shift amounted to 1.1-1.4 GHz. This not only exceeds by the order of 

magnitude the corresponding values for the ferrite-piezoelectric mechanically coupled 

composite structures but is also a few times larger than frequency shift obtained for M-

type hexaferrites. 

In order to explain these results a new phenomenological model was proposed that 

is based on addition to the ferromagnet’s free energy some extra summands (quadratic on 

electric field), which are compatible with the crystalomagnetic symmetry of the material. 

The conclusions, drawn from the theoretical analysis, are in qualitative agreement with the 

experimental results. In particular, the linear dependence of magnetic parameters on the 

applied electric power density was successfully predicted.  

Keywords: magnetodielectric resonator, magnetoelectric effect, perturbation theory, 

magnetostatic oscillations, magnetic crystallographic anisotropy, stripe domain structure, 

ferrite-piezoelectric composite, multiferroics, yttrium-iron garnet, barium hexaferrite, 

nickel ferrite, iron borate, gyrator, microwave devices.  
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ВСТУП 
 

Експериментальне та теоретичне вивчення процесів поширення 

електромагнітних хвиль в природних та штучних середовищах – ключовий напрям 

досліджень спеціальності „радіофізика”. Середовищами, високочастотні властивості 

яких активно вивчаються, є магнітовпорядковані речовини, такі як феромагнетики, 

феримагнетики, антиферомагнетики, слабкі феромагнетики тощо. На основі та з 

використанням фізичних явищ, що мають місце у таких речовинах, створюються 

системи запису, збереження, обробки та передачі інформації. 

Зокрема, в магнітних матеріалах існують високочастотні електромагнітно-

спінові збудження (коливання та хвилі), дослідження яких становлять 

фундаментальний та прикладний інтерес. Наприклад, унікально низькі магнітні 

втрати в такому матеріалі, як залізо-ітрієвий гранат, дозволили дослідити на його 

основі велику кількість різноманітних лінійних та нелінійних явищ. Особливо 

зручним цей матеріал виявився для дослідження релаксаційних процесів, пов’язаних 

із спіновими збудженнями, та таких нелінійних явищ як помноження частоти, 

параметрична накачка та підсилення, фолдовер, виникнення динамічного хаосу, 

генерація та розповсюдження солітонів огинаючої, що суттєво збагатило розуміння 

основ нелінійної фізики. З іншого боку, розробка технологій синтезу якісних 

феримагнітних діелектриків з малою шириною лінії феромагнітного резонансу та 

низькою електричною провідністю призвела до створення різноманітних лінійних та 

нелінійних пристроїв аналогової обробки сигналів надвисокочастотного (НВЧ) 

діапазону, таких як фільтри, лінії затримки, фазообертачі, вентилі, циркулятори та 

генератори, підсилювачі, помножувачі частоти сигналу, відповідно. 

У той же час, існуючий стан розвитку фундаментальних фізичних уявлень про 

властивості магнітних речовин та поглядів на їх прикладні застосування спонукає 

науковців та інженерів до вдосконалення вже існуючих магнітних матеріалів з 

метою покращення їх властивостей та до розробки нових штучних матеріалів, 

скажімо, багатошарових та неоднорідних композитних структур (у тому числі, 

наноструктур), надґраток, фотонних кристалів тощо, які включають феромагнетик 
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як одну із складових. Також інтерес становить пошук та дослідження нових 

фізичних явищ як у чисто магнітних, так і у композитних матеріалах, що можуть 

бути використані для удосконалення існуючих НВЧ пристроїв передачі та обробки 

інформації, внаслідок набуття ними нових властивостей та можливостей. 

 Перспективним компонентом для включення у склад композитної структури 

разом з феритом є пара- та фероелектрики (в тому числі, сегнетоелектрики, 

п’єзоелектрики та релаксори). У такій структурі, за умови контакту між складовими 

частинами, виникає взаємозв’язок та взаємодія між електричною та магнітної 

підсистемами або за рахунок взаємопроникнення змінних електромагнітних полів (у 

НВЧ діапазоні), або через пружний механічний зв’язок на інтерфейсі між різними 

матеріалами (в цьому випадку взаємодія має квазістатичний характер). При цьому 

для наноструктур відношення площі контакту компонент до об’єму композитної 

структури збільшується на порядки і, відповідно, можна очікувати суттєво більших 

ефектів. 

Вказана комбінація складових композитної структури дозволяє поєднати в 

одному об’єкті переваги як магнітних матеріалів (низька групова швидкість 

спінових хвиль, можливість зміни параметрів зовнішнім статичним магнітним 

полем, невзаємність характеристик відносно напрямку розповсюдження 

електромагнітної хвилі), так і діелектричної компоненти (температурна стабільність 

характеристик, малий тангенс кута діелектричних втрат, можлива чутливість до дії 

зовнішнього електричного поля) і таким чином надати композиту та 

мікрохвильовим компонентам на його основі нові якості. Зокрема, використання 

нових важливих властивостей комбінації ферит-п’єзоелектрик чи ферит-

сегнетоелектрик дозволяє реалізувати подвійне керування характеристиками 

композитної структури як магнітним, так і електричним полями. Останнє дає 

можливість уникнути фундаментальної проблеми всіх керованих феритових 

пристроїв, а саме – необхідності включення до їх складу магнітної системи, що 

створює керуюче статичне магнітне поле, але в той же час збільшує розміри, вагу, 

енергоспоживання та час реакції таких приладів. Натомість керування за допомогою 

електричного поля дозволяє суттєво спростити систему керування, зробити пристрої 
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сумісними з планарною технологією, збільшити їх швидкодію та зменшити 

енерговитрати. 

 Нарешті, в останні роки бурхливий розвиток демонструє напрям дослідження 

таких матеріалів, як мультифероїки, що поєднують в собі кілька видів 

упорядкування. У цьому відношенні цікавими є матеріали, що є одночасно 

феромагнетиками та сегнетоелектриками, тобто в них магнітна та електрична 

підсистеми поєднуються і взаємодіють вже на рівні кристалічної ґратки. При цьому, 

як і в композитних матеріалах, виникає можливість керування магнітними 

властивостями матеріалу електричним полем та, навпаки, впливу на електричні 

властивості магнітним полем, тобто такі матеріали є магнітоелектриками. Ця 

особливість мультифероїків, якої, як правило, позбавлені більшість феритів, 

призводить до багатьох цікавих фундаментальних та практичних наслідків. 

Таким чином, дисертація присвячена вирішенню важливої наукової та 

прикладної проблеми пошуку нових і поглибленого аналізу відомих ефектів 

взаємодії електричної та магнітної підсистем у феритах та композитних структурах 

на їх основі за кімнатної температури з перспективою практичного застосування у 

техніці мікрохвильового діапазону. 

Актуальність теми. Актуальність теми дисертації обумовлена необхідністю 

дослідження взаємодії електричної та магнітної підсистем у складі композитних 

структур (зокрема, і наноструктур) у мікрохвильовому діапазоні за кімнатної 

температури; вивчення можливостей подвійного – електричним та магнітним 

полями – керування їх НВЧ властивостями; розробки аналітичних методів 

розв’язання електродинамічних задач про власні коливання резонаторів на основі 

таких гетероструктур; розвинення теоретичних уявлень про механізми зв’язку між 

електричною та магнітною складовими в однофазних та штучних композитних 

мультифероїках; удосконалення існуючої та розробки нової елементної бази НВЧ-

електроніки на основі ферит-діелектричних структур з покращеними 

мікрохвильовими характеристиками та властивостями; потребами поглибленого 

розуміння фізичних властивостей відомих магнітних матеріалів та розвитку методів 

дослідження взаємодії їх складових підсистем, зокрема, електричної та магнітної. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу над 

дисертацією було виконано в Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка в рамках наступних науково-дослідних робіт (НДР): 

1. Держбюджетна НДР 06БФ052-02 «Фізичні основи елементної бази та ефекти 

взаємодії випромінювання з речовиною для розвитку новітніх технологій 

інформатизації» (номер державної реєстрації 0106U006545). 

2. Держбюджетна НДР 11БФ052-04 «Дослідження ефектів взаємодії 

електромагнітних та акустичних полів з впорядкованими, наноструктурованими 

та біологічними системами для створення новітніх технологій» (номер 

державної реєстрації 0111U005265). 

3. Держбюджетна НДР 15БП052-01 „Нова елементна база для сучасних 

комунікаційних систем на основі композитних магнітоелектричних матеріалів” 

(номер державної реєстрації 0115U000163). 

4. Держбюджетна НДР 16БФ052-04 «Дослідження взаємодії електромагнітних, 

акустичних та магнітних полів з наноструктурованими об'єктами для новітніх 

біологічних та інформаційних технологій» (номер державної реєстрації 

0116U002564). 

5. Держбюджетна НДР 19БФ052-01 «Динамічні явища та фазові переходи у мікро- 

та наноструктурованих матеріалах для пристроїв сучасної магнітоелектроніки» 

(номер державної реєстрації 0119U100315). 

Автор дисертації був керівником держбюджетної НДР 15БП052-01 та 

виконавцем інших згаданих вище тем. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи було вирішення 

наукової проблеми пошуку нових і поглибленого аналізу відомих ефектів взаємодії 

електричної та магнітної підсистем у феритах та композитних структурах на їх 

основі за кімнатної температури, вивчення мікрохвильових властивостей вказаних 

структур та їх зміни під впливом зовнішніх статичних електричного та магнітного 

полів, а також аналіз можливостей їх використання цих структур у складі пристроїв 

аналогової обробки сигналів НВЧ діапазону. 
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Для досягнення цієї мети були поставлені наступні завдання: 

• розвинути теорію аксіально неоднорідних магнітодинамічних резонансів в 

поздовжньо намагнічених дискових резонаторах із феримагнітних діелектриків, 

розташованих всередині прямокутних металевих хвилеводів НВЧ діапазону; 

• теоретично та експериментально дослідити взаємодію електричної та магнітної 

підсистем на прикладі гібридних електромагнітно-спінові коливань у планарних 

композитних структурах «діелектрик-магнітовпорядкований матеріал»; 

• вдосконалити теоретичну модель механізму магнітоелектричного (МЕ) ефекту в 

композитних структурах «ферит-п’єзоелектрик» з пружним механічним зв’язком 

між електричною та магнітною компонентами і експериментально перевірити її 

для композитних НВЧ резонаторів; 

• дослідити вплив механічної деформації феритової плівки в композитних 

структурах «ферит-п’єзоелектрик» на статичні та динамічні властивості доменної 

структури фериту в ненасиченому стані; 

• побудувати феноменологічну теорію нелінійних струмових магнітоелектричних 

ефектів в магнітовпорядкованих матеріалах зі структурою гексафериту та 

експериментально дослідити ці ефекти в гексаферитах різних типів, в 

насиченому та ненасиченому станах та при різних симетріях ефектів; 

• експериментально дослідити можливості керування амплітудно-частотною та 

фазо-частотною характеристиками дискових магнітодіелектричних резонаторів 

магнітним полем в діапазоні частот 20-110 ГГц в дорезонансній та зарезонансній 

областях і порівняти різні типи магнітовпорядкованих матеріалів; 

• розробити прототипи різноманітних пристроїв аналогової обробки сигналів на 

основі керованого магнітним полем розщеплення частот магнітодіелектричних 

резонаторів у мікрохвильовому діапазоні; 

• розробити конструкції керованих електричним полем пристроїв НВЧ діапазону 

на основі лінійного МЕ ефекту в механічно зв’язаних структурах «ферит-

п’єзоелектрик». 

Об’єктом дослідження були явища та процеси, які відбуваються у композитних 

структурах, зокрема резонаторах, на основі магнітовпорядкованих матеріалів, 
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внаслідок взаємодії між електричною та магнітною підсистемами та їх вплив на 

мікрохвильові властивості вказаних структур та НВЧ пристроїв на їх основі. 

За безпосередній предмет дослідження було обрано мікрохвильові властивості 

високочастотних магнітних та гібридних власних збуджень у композитних 

резонаторах на основі магнітовпорядкованих матеріалів та їх зміни під впливом 

зовнішніх статичних магнітних та електричних полів. 

Методи дослідження. У дисертації застосовуються такі відомі методи 

математики, теоретичної та обчислювальної фізики: 

• методи теорії збурень при розгляді композитних структур «діелектрик-ферит» та 

«діелектрик-слабкий феромагнетик» з малими відносними об’ємами 

магнітовпорядкованої компоненти; 

• аналітично-числові методи для розв’язання спектральних задач для 

магнітодіелектричних резонаторів та при дослідженні на екстремум густини 

вільної магнітної енергії доменної структури в рамках мікромагнітної теорії;  

• методи лінеаризації при пошуку розв’язку рівняння Ландау–Лiфшиця для 

аналітичного опису динаміки намагніченості у магнітовпорядкованих матеріалах; 

• метод підбору вільних параметрів з оптимізацією за алгоритмом Левенберга — 

Марквардта при порівнянні теоретичних розрахунків та модельних залежностей 

із даними експериментальних досліджень; 

• методи лінійної алгебри, аналітичної геометрії, теорії функцій комплексної 

змінної, методи усереднення та інші. 

• методи НВЧ спектроскопії, вимірювання комплексної матриці розсіювання та 

експериментальної мікрохвильової електродинаміки для дослідження 

мікрохвильових властивостей композитних структур на основі 

магнітовпорядкованих матеріалів. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що в роботі: 

1. В результаті поглибленого експериментального дослідження ефекту 

розщеплення частот вироджених азимутально-неоднорідних власних мод дискових 

феритових резонаторів показано, що перестроювання частот зовнішнім магнітним 

полем є найбільшим для мод з азимутальним індексами n=±1 і практично не 
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залежить від початкової частоти. Ефект спостерігається в міліметровому діапазоні 

частот (до 110 ГГц) для резонаторів, виготовлених з будь-яких НВЧ феритів, що 

відкриває нові перспективи для вивчення та застосування цих класичних матеріалів.   

Розвинуто аналітичну теорію власних мод магнітодіелектричних резонаторів, 

яка, зокрема, кількісно описує експериментальні частотно-польові залежності для 

мод з ненульовим азимутальним індексом та враховує поляризаційні властивості 

мікрохвильових полів, пов’язані з магнітною гіротропією. Уперше виявлені 

гістерезиси частотно-польових залежностей для власних магнітодинамічних мод, 

обумовлені бістабільністю магнітної підсистеми. 

2. На основі ефекту розщеплення вироджених мод у дискових феритових 

резонаторах створено прототипи керованих магнітним полем взаємних та 

невзаємних пристроїв аналогової обробки сигналів мікрохвильового діапазону (20-

90 ГГц), в тому числі, фазообертачів, смугопропускаючих фільтрів та резонансних 

вентилів.  

3. Запропоновано та досліджено композитний резонатор на основі шаруватої 

структури «діелектрик – слабкий феромагнетик» (борат заліза). Теоретично та 

експериментально продемонстрована можливість керування властивостями 

гібридних коливань такого резонатора у сантиметровому діапазоні аномально 

низькими магнітними полями, що відкриває нові можливості і для застосування 

таких резонаторів на більш високих частотах. 

4. Уперше представлено феноменологічну теорію індукованих механічними 

деформаціями змін ефективних констант магнітної анізотропії в рамках 

трипараметричної моделі анізотропії. Експериментально встановлено, що 

домінуючими є зміни поля одновісної анізотропії першого порядку, які 

супроводжують основну радіальну деформаційну моду.  

5. Уперше теоретично обґрунтоване та експериментально реалізоване керування 

конфігурацією доменної структури електричним полем у планарному двошаровому 

композиті «ферит-п’єзоелектрик». За допомогою прямого оптичного спостереження 

доменів та дифракції лазерного випромінювання зареєстровано присутність 

залежного від електричної напруги фазового переходу першого роду, пов’язаного з 
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переорієнтацією векторів намагніченості в доменній структурі. Ефект може бути 

покладено в основу елементів пам’яті нового типу. 

6. Запропоновано оригінальні конструкції дволанкових смугопропускаючих та 

смугозагороджуючих фільтрів на основі ферит-п’єзоелектричних структур з 

електричним керуванням амплітудно- та фазочастотними характеристиками фільтра 

за рахунок незалежної подачі напруги на керуючі елементи окремих ланок. 

7. Уперше експериментально продемонстровано наявність індукованих 

електричним струмом нелінійних магнітоелектричних ефектів у монокристалічних 

гексаферитах М- та Y-типів. Радіоспектроскопічними методами показано, що 

протікання стрибкового струму провідності в гексаферитах призводить до змін 

намагніченості насичення та константи одновісної анізотропії, які при малих 

потужностях електричного сигналу є лінійно пропорційними до прикладеної 

потужності. Запропоновано феноменологічну модель опису цих ефектів, що 

враховує кристаломагнітну симетрію матеріалу.  

Практичне значення отриманих результатів: 

1. Показано, що частоти власних мод дискових магнітодіелектричних 

резонаторів можуть перестроюватися зовнішнім магнітним полем на величину до 10 

ГГц (для гексаферитів М-типу), причому основна зміна частоти відбувається при 

полях, менших за поле насичення матеріалу. Ця властивість може бути покладена в 

основу роботи пристроїв аналогової обробки інформації міліметрового діапазону 

частот, причому центральну робочу частоту приладу можна задавати в надшироких 

межах шляхом вибору розмірів резонатора та його положення в хвилеводі, а 

керуюче магнітне поле буде суттєво меншим за поле, необхідне для управління 

пристроями на основі феромагнітного резонансу в тому ж частотному діапазоні.  

2. На основі згаданого ефекту розроблено макети кількох різних видів 

мікрохвильових пристроїв та продемонстровано їх працездатність та можливість 

керування ключовими параметрами магнітним полем. Зокрема, досліджено 

резонансний вентиль з гексафериту барію (розв’язка 10-35 дБ, залежно від величини 

прикладеного поля, робоча частота 82-90 ГГц); резонансний фазообертач (робоча 

частота 80 ГГц, фазовий зсув до 600); мікросмужкові смугопропускаючі фільтри 
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діапазону 18-36 ГГц на основі полікристалічного нікель-цинкового фериту з 

перестроюванням центральної частоти на 0.3-1.3 ГГц для різних фільтрів.  

3. Запропоновано композитні резонатори ферит-діелектрик та слабкий 

феромагнетик-діелектрик, які можуть використовуватися для побудови НВЧ 

компонентів з можливістю електронного керування резонансною частотою, 

добротністю та рівнем внесених втрат. Такі пристрої можуть бути суттєво 

невзаємними.  

4. Розвинена теорія індукованих механічними деформаціями змін ефективних 

констант магнітної анізотропії в рамках трипараметричної моделі анізотропії 

дозволяє уточнити фізичний механізм електричного керування частотою 

композитних планарних структур «ферит-п’єзоелектрик» і цілеспрямовано 

досліджувати нові ефекти в таких матеріалах, а також розробляти нові НВЧ 

пристрої на їх основі. Реалізоване при цьому керування резонансною частотою 

електричним полем дозволить зменшити розміри, масу і енергоспоживання приладів 

порівняно з суто магнітним керуванням. 

5. Експериментально досліджені конструкції дволанкових фільтрів на основі 

композитного ферит-п’єзоелектричного резонатора дозволяють реалізувати 

оригінальний режим керування параметрами фільтра, при якому прикладання 

електричної напруги тільки до однієї ланки дає змогу модифікувати величину 

внесених втрат на центральній частоті та ширину смуги пропускання чи режекції 

відповідно до особливостей спектра вхідного сигналу (адаптивна фільтрація). 

6. Композитні гетероструктури «залізо-ітрієвий гранат – п’єзоелектрик» з 

керованою електричною напругою конфігурацією доменної структури можуть 

використовуватися у складі магнітооптичних пристроїв для модуляції оптичного 

випромінювання за рахунок зміни інтенсивності променя, дифрагованого на 

доменній структурі, а також в елементах пам’яті з електричним записом інформації і 

зчитуванням за допомогою оптичних та/або НВЧ методів.  

7. Нелінійні магнітоелектричні ефекти в гексаферитах можуть знайти практичне 

застосування при розробці керованих струмом пристроїв аналогової обробки 

сигналів міліметрового діапазону. Особливий практичний інтерес становлять 
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результати для зразків у багатодоменному стані, оскільки вони вказують на 

можливість розробки мініатюрних НВЧ пристроїв, які взагалі не вимагатимуть 

використання масивних магнітних систем. 

Особистий внесок здобувача. Основні результати дисертації викладено у 2 

колективних монографіях [185, 299], 33 журнальних статтях [186–190, 234-239, 300-

304, 351-354, 381-390, 420-422], з яких статті [384] та [385] опубліковано в одному 

номері журналу та 1 патенті на корисну модель [391]. Результати дисертації також 

висвітлені у 27 тезах, працях та матеріалах міжнародних наукових конференцій 

[191-194, 240-243, 305-311, 355-360, 392-393, 423-426]. У монографіях та роботах, 

опублікованих у співавторстві, особисто автору належать: [185-194, 234-243] – 

формулювання задач дослідження, розвинення аналітичної теорії 

магнітодинамічних мод у поздовжньо намагніченому дисковому феритовому 

резонаторі, експериментальні дослідження мікрохвильових властивостей дискових 

феритових резонаторів та прототипів пристроїв на їх основі, аналіз результатів та 

порівняння теоретичних розрахунків з експериментом; [300-302, 305-309] – 

обговорення мети роботи, проведення експериментальних досліджень резонансних 

властивостей композитних структур «діелектрик-магнітовпорядкований матеріал» у 

НВЧ діапазоні та теоретичні розрахунки за моделлю зв’язаних коливань або за 

теорією збурень; [299, 303, 304, 311] – теоретичний аналіз експериментальних даних 

по керуванню параметрами композитних резонаторів магнітним полем, зокрема, з 

використанням теорії збурень; [351, 354-358, 381, 390-393] – постановка задач, 

розробка теорії наведеної механічними деформаціями магнітної кристалографічної 

анізотропії в рамках трипараметричної моделі анізотропії, експериментальні 

дослідження електричного керування частотою в планарних двошарових 

резонаторах «ферит-п’єзоелектрик» та в прототипах фільтрів на їх основі; [352, 353, 

359] – розробка теоретичної моделі рівноважного стану доменної структури в 

механічно деформованій феритовій плівці; [382-385, 387-388] – обговорення 

методики та експериментальні дослідження лінійного МЕ ефекту в композитних 

наночастинках та наноструктурах «ферит-сегнетоелектрик» чи «ферит-

п’єзоелектрик» у НВЧ діапазоні; [386, 389] – експериментальні вимірювання 
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параметрів композитних ферит-п’єзоелектричних гіраторів; [420-426] – 

формулювання мети досліджень, розробка феноменологічної теорії та 

експериментальне дослідження нелінійних струмових МЕ ефектів у магнітних 

матеріалах зі структурою гексаферитів; [310, 360] – постановка задачі та аналіз 

теоретичних чи експериментальних результатів.  

Співавторами наукових праць дисертанта захищені такі дисертації: Мовчан М. 

М. «Електромагнітні коливання в композитних гіротропних резонаторах», Київ, 

2015. 155 с. 

Усі наукові узагальнення, положення, результати, висновки та рекомендації, 

викладені у дисертації, отримані та сформульовані автором особисто. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційного 

дослідження доповідались на наступних міжнародних наукових конференціях: 

1. 3-я міжнародна молодіжна науково-технічна конференція студентів, аспірантів 

і вчених «Сучасні проблеми радіотехніки і телекомунікацій», РТ-2007 

(Севастополь, Україна, 16-21 квітня, 2007); 

2. 17-я Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и 

телекоммуникационные технологии», КрыМиКо 2007 (Севастополь, АР Крым, 

Украина, 10-14 сентября, 2007); 

3. 3-rd International conference on physics of electronic materials, PHYEM’08 (Kaluga, 

Russia, October 1-4, 2008); 

4. 20-я Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и 

телекоммуникационные технологии», КрыМиКо 2010 (Севастополь, АР Крым, 

Украина, 13-17 сентября, 2010); 

5. 21-я Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и 

телекоммуникационные технологии», КрыМиКо 2011 (Севастополь, АР Крым, 

Украина, 12-16 сентября, 2011); 

6. VII International Conference «Electronics and Applied Physics», EAP 2011 (Kyiv, 

Ukraine, October 19-22, 2011); 

7. 11-th Kharkiv Young Scientists Conference on Radiophysics, Electronics, Photonics 

and Biophysics (Kharkiv, Ukraine, November 29-December 1, 2011); 
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8. 22-я Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и 

телекоммуникационные технологии», КрыМиКо 2012 (Севастополь, АР Крым, 

Украина, 10-14 сентября, 2012); 

9. 12-th Kharkiv Young Scientists Conference on Radiophysics, Electronics, Photonics 

and Biophysics (Kharkiv, Ukraine, December 4-7, 2012); 

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

Ukraine, October 24-27, 2012); 

11. 23-я Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и 

телекоммуникационные технологии», КрыМиКо 2013 (Севастополь, АР Крым, 

Украина, 9-13 сентября, 2013); 

12. 13-th Kharkiv Young Scientists Conference on Radiophysics, Electronics, Photonics 

and Biophysics (Kharkiv, Ukraine, December 2-6, 2013); 

13. Progress In Electromagnetics Research Symposium, PIERS2013 (Stockholm, 

Sweden, August 12-15, 2013); 

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

(Kyiv, Ukraine, June 11-14, 2014); 

15. Moscow International Symposium on Magnetism, MISM-2014 (Moscow, Russia, 

June 29-July 3, 2014); 

16. International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering, OMEE-

2014 (Lviv, Ukraine, May 26-30, 2014);  

17. International Young Scientists Forum on Applied Physics, YSF-2015, 

(Dnipropetrovsk, Ukraine, September 29-October 2, 2015; 

18. Progress In Electromagnetics Research Symposium, PIERS2015 (Prague, Czech 

Republic, July 6-9, 2015); 

19. XI International Conference «Electronics and Applied Physics», EAP 2015 (Kyiv, 

Ukraine, October 21-24, 2015); 

20. XII International Conference «Electronics and Applied Physics», EAP 2016 (Kyiv, 

Ukraine, October 19-22, 2016); 

21. IEEE International Young Scientists Forum on Applied Physics and Engineering, 

YSF 2017 (Lviv, Ukraine, October 17-20, 2017); 
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22. IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering, UKRCON 

(Kyiv, Ukraine, May 29-June 2, 2017); 

23. IEEE International Magnetics Conference, InterMag 2017 (Dublin, Ireland, April 24-

28, 2017); 

24. XIV International Conference «Electronics and Applied Physics», EAP 2018 (Kyiv, 

Ukraine, October 23-26, 2018). 

25. Международная научно-практическая конференция «Мультиферроики: 

получение, свойства, применение» (Витебск, Беларусь, 24-27 сентября, 2019). 

Публікації. Результати дисертації викладено у 63 публікаціях, серед яких 2 

колективні монографії [185, 299], 33 статті у фахових журналах [186–190, 234-239, 

300-304, 351-354, 381-390, 420-422] (статті [384] та [385] опубліковано в одному 

номері журналу), 27 тез, праць та матеріалів міжнародних наукових конференцій 

[191-194, 240-243, 305-311, 355-360, 392-393, 423-426] та 1 патент на корисну модель 

[391]. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 399 

сторінках машинописного тексту, складається зі вступу, семи розділів, загальних 

висновків, списку використаних джерел та 1 додатка. Обсяг основного тексту 

дисертації (вступ, розділи дисертації та висновки) складає 319 сторінок друкованого 

тексту. Робота містить 151 рисунок та 10 таблиць, з яких 10 рисунків на 5 сторінках 

повністю займають площу сторінки. Список використаних джерел на 42 сторінках 

містить 426 посилань.  
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1 Магнітодинамічні коливання у ферит-діелектричних резонаторах 

 

1.1.1 Використання ферит-діелектричних резонаторів у техніці НВЧ 

Зростаючий інтерес до використання електромагнітних хвиль міліметрового 

діапазону для задач радіозв’язку, телекомунікації та радіолокації [1-5] створює 

потребу у розробці нових конструкцій високочастотних пристроїв аналогової 

обробки інформації відповідного діапазону, зокрема, і з перестроюваними 

характеристиками. Це зумовлено такими перевагами, пов’язаними з використанням 

більш високих несучих частот, як 1) значна (і до того ж не ліцензована) доступна 

для роботи смуга частот, що сприяє передачі інформації з високою швидкістю при 

використанні широкосмугових сигналів; 2) можливість використання компактних 

антен з вузькою діаграмою направленості, а отже високою кутовою роздільною 

здатністю; 3) вища просторова роздільна здатність систем з формуванням 

зображення через використання меншої довжини хвилі, у порівнянні з метровим чи 

дециметровим діапазоном; 4) менші розміри та вага компонентів [2]. До 

піддіапазонів, що становлять особливий інтерес для перспективних практичних 

застосувань у галузі безпеки, радіоастрономії, супутникового зв’язку, відноситься т. 

з. W-діапазон, що займає смугу частот 75-110 ГГц [3]. 

Оскільки НВЧ-прилади і компоненти на основі феритових матеріалів вже 

широко застосовуються як частотно-селективні елементи у радарах, системах 

телекомунікації та у вимірювальній апаратурі [4, 5], то саме феромагнітні 

діелектрики є обґрунтованими кандидатами на застосування у перестроюваних 

приладах міліметрового діапазону, наприклад, резонаторах, фільтрах, вентилях, 

фазообертачах. Вони мають перевагу в НВЧ діапазоні над приладами на основі 

напівпровідників чи сегнетоелектриків у термінах діапазону перестроювання 

частоти, максимальної допустимої потужності сигналу, ширини робочої смуги та 
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внесених втрат, хоча і програють їм по швидкості перестроювання та споживаній 

потужності [6, 7].  

Можна виділити два принципово відмінних класи феритових пристроїв НВЧ 

(в т.ч. міліметрового) діапазону [4]: пристрої, у яких ферит намагнічений таким 

чином, щоб частота феро- (або фери-) магнітного резонансу (ФМР) була поблизу від 

робочої частоти приладу, та ті, робоча частота яких суттєво відрізняється від 

частоти ФМР. 

Робочий діапазон частот приладів першого класу сильно залежить від 

використаного фериту. Так, ферити з кубічної структурою (так як ферро-гранати та 

ферро-шпінелі), практично не можуть використовуватися на частотах вище за Ku-

діапазон (12-18 ГГц), адже потрібне у цьому випадку зовнішнє магнітне поле буде 

непрактично великим [8-10]. Це виключає їх застосування для міліметрового 

діапазону, зокрема, і W-діапазону. В той же час тут можуть використовуватися 

ферити з гексагональною структурою, зокрема, ферити М-типу різноманітного 

хімічного складу, які характеризуються наявністю дуже значного поля одновісної 

магнітної кристалографічної анізотропії, завдяки чому можуть демонструвати 

частоту ФМР у діапазоні від 30 до 110 ГГц (залежно від хімічного складу) при 

досить помірних зовнішніх магнітних полях [11-15]. Це, а також гарна механічна 

міцність і хімічна стабільність зумовлює застосування чистого барієвого (хімічна 

формула BaFe12O19, скорочено BaM) та стронцієвого (SrFe12O19, SrM) гексаферитів у 

НВЧ техніці. Однак їх поле анізотропії складає приблизно 17-19 кЕ, що обмежує 

практичний частотний діапазон їх використання до 50-70 ГГц. Шляхом підвищення 

частоти ФМР у таких матеріалах є заміна іонів Fe у кристалічній ґратці на інші 

магнітні або немагнітні іони, що призводить до суттєвої зміни магнітних 

властивостей матеріалу [16-19]. Зокрема, введення до хімічного складу невеликої 

кількості іонів Al, внаслідок їх схильності займати октаедричні (12k, 4f2, 2a) та 

тетраедричні (4f1) кристалографічні позиції [20, 21], призводить до різкого 

зменшення намагніченості насичення і зростання константи одновісної анізотропії, 

що разом викликає значне збільшення величини поля анізотропії з ростом 

концентрації Al [13, 17, 20-25]. Такі заміщені матеріали вже можуть мати достатнє 
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поле анізотропії для роботи у складі приладів W-діапазону. Однак введення 

немагнітних атомів неминуче супроводжується зростанням ширини лінії ФМР, а 

отже і втрат у матеріалі. Більше того, в Al-заміщених гексаферитах магнітні втрати 

зростають з ростом концентрації іонів алюмінію [12]. 

Принцип роботи пристроїв, що працюють на частотах, далеких від ФМР, 

базується на такій властивості намагнічених феритів, як гіротропія, тобто наявності 

ненульової недіагональної компоненти тензора високочастотної магнітної 

сприйнятливості. У цьому випадку використовується або ефект Фарадея у феритах, 

або розщеплення власних частот магнітодинамічних коливань (МДК) у гіротропних 

феритових резонаторах з циліндричною симетрією. Власні МДК у феритових 

резонаторах багато у чому схожі з чисто діелектричними резонансами, за одним 

суттєвим винятком: внаслідок того, що їх власні частоти залежать як від 

діелектричної, так і від магнітної проникності, а компоненти тензора магнітної 

проникності є функцією магнітного поля, виникає можливість керування частотою 

магнітодинамічних резонансів навіть на частотах, що помітно відрізняються від 

частоти ФМР.  

В той же час, оскільки частота МДК визначається у першу чергу геометричними 

параметрами резонатора та діелектричною проникністю фериту, то шляхом 

відповідного вибору розмірів зразка можна отримати будь-яку бажану робочу 

частоту в інтервалі від одиниць до сотень ГГц. При цьому якщо частота буде 

суттєво відрізнятися від ФМР у будь-який бік, магнітними втратами можна буде 

знехтувати, а добротність резонансу визначатиметься лише тангенсом кута 

діелектричних втрат, який для якісних феритів (навіть полікристалів) є досить 

малим. Так, для залізо-ітрієвого гранату (ЗІГ) цілком досяжними є значення 

tg εδ ≈ 1×10-4, отже власна добротність відповідного діелектричного резонансу 

1/Q tg εδ≈  може сягати кількох тисяч. Таким чином, магнітодіелектричний резонатор 

поєднує переваги феритового (магнітне перестроювання параметрів) а 

діелектричного (вільний вибір частотного діапазону, висока добротність).  

Згадані особливості пристроїв з використанням МДР дозволяють 

застосовувати як базові елементи у міліметровому діапазоні не тільки гексаферити, а 
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і матеріали з кубічною структурою, які не можуть працювати на таких частотах у 

режимі ФМР. Зокрема, перспективним матеріалом у цьому сенсі виглядають моно- 

та полікристали ЗІГ. Вони, як було згадано вище, володіють відмінними 

діелектричними властивостями, а також характеризуються суттєво меншими 

магнітними втратами у порівнянні з гексаферитами [26]. Крім того, полікристали 

ЗІГ, не поступаючись за tg εδ  монокристалам, є відносно дешевим матеріалом. 

Наскільки нам відомо, детальних досліджень магнітокерованих діелектричних 

резонансів у ЗІГ в інтервалі частот 40-110 ГГц раніше не проводилось. 

 Такий ефект добре досліджений, як теоретично, так і експериментально, на 

більш низьких частотах, зокрема у діапазонах від L- до Ku- для феритів зі 

структурою гранатів чи шпінелей [27-36], а також у гексаферитах на частотах 

нижчих, за ФМР, у Ka-діапазоні [37]. Перші дослідження у цій області 

фокусувалися на використанні мікросмужкових хвилеводів та металізованих з 

торців резонаторів, у яких припускався рівномірний розподіл амплітуди 

високочастотного електромагнітного поля по осі z (вздовж осі резонатора) [27, 28, 

30, 31, 35, 37]. У рамках використаної моделі було знайдено, що у циліндричних 

магніто-діелектричних резонаторах за відсутності зовнішнього магнітного поля H0 

власні моди з ненульовими азимутальними індексами ±n, n=1, 2... різних знаків 

(тобто з напрямом обертання полів за та проти годинникової стрілки) є 

виродженими по частоті. Однак з прикладанням магнітного поля вздовж осі симетрії 

виродження знімається, і частоти мод протилежної поляризації стають функцією H0. 

При цьому розщеплення по частоті між модами зростає при збільшенні поля. 

 

1.1.2 Теорія магнітодинамічних коливань у гіротропних циліндричних 

резонаторах 

 

Вперше теоретична модель аксіально намагніченого до насичення феритового 

резонатора із незалежними від координати вздовж осі симетрії коливаннями і 

межовими умовами типу «електрична стінка» на торцях та «магнітна стінка» на 

бічній поверхні, представлена у [27] і експериментально перевірена у [27, 28]. В [30] 
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розглядалися більш коректні імпедансні граничні умови на циліндричній поверхні 

зразка. Електродинамічні граничні умови неперервності на бічній поверхні фериту 

були враховані у [29]. Використання виразів для компонент тензора проникності для 

фериту, що знаходиться у магніто-ненасиченому стані [38] дозволили охопити весь 

діапазон значень підмагнічуючого поля [31], починаючи з H0=0. В [32] була строгим 

числовим методом вирішена гранична задача з урахуванням всіх власних мод для 

порожнистого металевого резонатора, частково заповненого феритом, і вказано на 

вплив повітряного проміжку між феритом і стінкою хвилеводу на власні частоти. 

Одна із найбільш загальних теорій для феритового циліндра з електричними або 

магнітними стінками на торцях та умовою неперервності полів на бічних стінках, у 

магніто-ненасиченому та насиченому станах наведена у [34]. 

Незважаючи на велику кількість теоретичних робіт, що стосуються магнітного 

керування частотою магнітодинамічних мод у гіромагнітному резонаторі, їх 

результати не можна безпосередньо застосувати до ситуації, коли феритовий 

резонатор розташовується у прямокутному металевому хвилеводі більшої, ніж 

резонатор, висоти, так, що між верхньою та нижньою поверхнями зразка та стінками 

хвилеводу залишаються діелектричні (повітряні) проміжки, які суттєво впливають 

на властивості резонатора. Хоча якісна частотно-польова залежність буде 

залишатися такою ж [31, 34], очікувати кількісної відповідності не доводиться. 

Задача про феритові резонатори, що частково заповнюють хвилевід по висоті, 

зазвичай вирішуються числовими методами, наприклад [39, 40].  

Одним із широковживаних методів вирішення даної задачі є використання 

формалізму скалярних потенціалів Герца для опису електромагнітних полів у 

гіротропному або, навіть, бігіротропному середовищі. Застосування потенціалів 

Герца для опису намагніченого фериту було запропоновано у [41]. Дисперсія 

електромагнітних хвиль у відкритому гіромагнітному циліндричному хвилеводі з 

використанням одного скалярного потенціалу була розрахована у [42]. Однак при 

використанні тільки одного потенціалу [41, 42] можна отримати лише частковий 

розв’язок системи рівнянь Максвела, так як при цьому не виконується 

фундаментальний принцип переставної двоїстості рівнянь Максвела. Відповідно, 
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при граничному переході до випадку анізотропного, але не гіротропного 

середовища знайдені вирази зводяться до рівнянь, що описують лише один тип 

хвилі або коливань, а саме хвилі типу H (ТЕ). Системний підхід до опису 

електромагнітних хвиль у бігіротропному середовищі з використанням двох 

скалярних потенціалів був розвинутий у [43]. Він може бути застосований до 

середовища з виділеним напрямком (позначимо його z) тензори діелектричної і 

магнітної проникності якого мають вигляд 
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і у якому поширюється хвиля з циклічною частотою ω . 

В цьому випадку розподіл електромагнітних полів у середовищі може бути 

заданий через два т.з. скалярні суперпотенціали Герца eU та  mU , що є розв’язками 

наступного диференціального рівняння 4-го порядку з частковими похідними: 

, 0,e mLU =
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Для випадку хвилеводів чи резонаторів, що являють собою відрізки 

регулярних хвилеводів, у яких поздовжня вісь співпадає з віссю гіротропії z, 

залежність компонент поля від поздовжньої координати можна вважати 

гармонічною, тобто 
2

2
2z

β∂
≡ −

∂
, де β  – поздовжнє хвильове число. Тоді оператор L  у 

(1.2) може бути представлений добутком двох диференціальних операторів 2-го 

порядку. 

( )( )2 2 2 2
1 2 ,L k k⊥ ⊥= ∇ + ∇ +      (1.3) 
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Два поперечних хвильових числа 1k та 2k  у (1.3) відповідають двом власним 

хвилям різної поляризації, що можуть поширюватися з однаковим поздовжнім 

хвильовим числом β  у необмеженому бігіротpопному середовищі. Цей результат 

був отриманий для окремого випадку гіромагнітного середовища у [41]. Вирази для 

полів E  та H  у бігіротропному середовищі через суперпотенцали eU та mU , 

наведено у [43]. 

Найбільш повний аналіз теорії власних електромагнітних коливань у 

бігіротропних НВЧ резонаторах циліндричної форми з використанням формалізму 

суперпотенціалів представлено у дисертаційній роботі [44]. У цій роботі було 

збережено симетрію переставної двоїстості вихідних рівнянь Максвела та 

розглянуто в рамках єдиного підходу спектральні задачі як для гіромагнітного, так і 

для гіроелектричного резонаторів. 

У випадку резонаторів з циліндричною симетрією (у вигляді диска), розв’язок 

рівняння (1.3) у полярних координатах ( , )ρ ϕ  має вигляд ( ) in
n iJ k e ϕρ − , де )(xJ n  – 

функція Бесселя першого роду, 0, 1, 2....n = ± ± Тоді для частинного випадку 

гіромагнітного резонатора з ізотропними діелектричними властивостями 

( 0,a zε ε ε= = ) маємо [42, 45]: 
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Тут zizi BeAez ββξ += −)( , де A та B – амплітуди двох протилежно направлених 

біжучих хвиль у гіромагнітному середовищі, що формують стоячу резонансу моду. 

У свою чергу ці поля знаходяться через лінійну комбінацію суперпотенцалів, що 

відповідають двом різним значенням поперечного хвильового числа: 
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Тут 1F  та 2F  – довільні константи, значення яких мають визначаються з 

граничних умов на бічній поверхні, 22
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, 1k  і 2k  визначаються з (1.3) з урахуванням 

,ε ε⊥ = zε ε= , 0,aε = 1zμ = . 

Поля зовні резонатора представляються сумою H (TE) та E (TM) хвиль у 

вільному просторі [45, 46]: 
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Тут EC  та HC  це константи, )(xK n  – модифікована функція Бесселя першого 

роду, 
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Після застосування стандартних електродинамічних граничних умов на бічній 

поверхні циліндра (припустимо, що їй відповідає значення a=ρ ) отримаємо 

наступне неявне дисперсійне рівняння у вигляді рівності нулю детермінанта 

наступної матриці [44, 45]. 
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Тут позначено 1,2
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Формула (1.7) встановлює зв’язок між поздовжнім хвильовим числом β  та 

циклічною частотою хвилі, що поширюється у циліндричному гіротропному 

хвилеводі радіусом a=ρ , розташованому у вільному просторі. Для визначення 

резонансних частот резонатора, виготовленого у вигляді відрізку такого хвилеводу, 

слід задати додаткове співвідношення, що пов’язує між собою β  та висоту 

резонатора. 

 Відзначимо також, що більшість оглянутих статей, за рідкісними винятками 

(наприклад [37]), розглядають МДК, частоти яких суттєво перевищують частоту 

ФМР при тому ж значенні зовнішнього магнітного поля, цю область можна умовно 

позначити як «вище ФМР». Тут використана термінологія «вище/нижче» по 

відношенню до частоти резонансів, як у [35], на відміну від інших статей, де 

порівнюється величина підмагнічуючого поля. Такий режим роботи був успішно 

використаний для побудови приладів міліметрового діапазону на основі МДК у 

дискових резонаторах з кубічних (наприклад, ЗІГ, ферит нікелю) так і з 

гексагональних феритів. Однак властивості мод МДР в області «нижче ФМР» 

залишаються малодослідженими. З практичної точки зору, така ситуація у 

міліметровому діапазоні можлива лише при дослідженні гексаферитів, у яких 
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частоти ФМР та спін-хвильових збуджень за умови прикладання зовнішнього 

магнітного поля вздовж легкої осі, розташовуються в області f>γHa (де γ – 

гіромагнітне відношення, Ha – поле одновісної анізотропії). При цьому в інтервалі 

частот від 0 до γHa виникає заборонена зона для магнітних коливань, у якій, одначе, 

можуть існувати магнітодинамічні коливання. Отже, підібравши відповідним чином 

геометричні розміри гексаферитового резонатора, можна створити ситуацію, у якій 

частоти МДК лежатимуть нижче за частоту ФМР. 

 

1.2 Мультифероїки та магнітоелектричні ефекти 

 

Можливість керування магнітними параметрами магнітовпорядкованих 

матеріалів за допомогою електричних сигналів, та, навпаки, їх електричними 

властивостями за допомогою магнітних полів, давно привертає увагу дослідників і 

становить значний фундаментальний (покращення розуміння взаємозв’язку та 

взаємодії між магнітними та електричними властивостями матеріалів) і прикладний 

інтерес. 

Серед відкритих на даний момент ефектів електричного керування (струмом 

чи напругою) магнітними властивостями матеріалів можна виділити, як мінімум, дві 

принципово відмінні групи. До першої відносяться ефекти впливу на магнітну 

підсистему шляхом переносу спінового моменту при протіканні через зразок спін-

поляризованого струму електронів [47-53]. Як правило, такі ефекти спостерігаються 

у багатошарових структурах, що містять принаймні два магнітних шари, розділених 

немагнітним прошарком. Один з цих магнітних шарів з фіксованим напрямком 

статичної намагніченості, виступає у ролі поляризатора, тобто створює спін-

поляризований струм електронів провідності, а інший – т.з. „вільний” магнітний 

шар реагує на вплив інжектованого у нього спін-поляризованого струму, змінюючи 

свій магнітний стан. Цей ефект успішно використовувався для керування опором 

вільного шару, руху доменних стінок, перемикання рівноважної орієнтації вектора 

намагніченості, а також, збудження у ньому високочастотних коливань 

намагніченості [54]. З цих досліджень випливають перспективи застосування таких 
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структур у датчиках, швидкодіючих елементах енергонезалежної пам’яті, 

генераторів сигналу міліметрового та терагерцового діапазонів на основі масивів 

синхронізованих нано-осциляторів, для виконання логічних та арифметичних 

операцій у нейроморфних схемах [55-59]. 

Через скінчене значення довжини спiнової дифузiї (середня відстань, протягом 

якої струм електронів залишається спiн-поляризованим), що становить за кімнатних 

температур десятки або сотні нанометрів [60], типові розміри елементів, що 

використовують ефект переносу спінового моменту залишаються нанорозмірними. 

Ще однією характерною особливістю цього явища є необхідність застосування 

надзвичайно великих густин електричного струму, що досягають ≈107A/cm2 [61].  

Інша група явищ, що отримали назву „магнітоелектричні” (МЕ), передбачає 

безпосередній вплив електричного поля на намагніченість [62-70]. Вони 

спостерігаються в однофазних чи композитних матеріалах, у яких співіснує магнітне 

та електричне упорядкування. Теоретичний опис магнітоелектричних ефектів, а 

також деякі ключові експериментальні результати у цій області наведені у 

наступних підрозділах. 

 

1.2.1 Феноменологічна теорія магнітоелектричних ефектів у однофазних 

мультифероїках 

Терміном «мультифероїки» позначають матеріали, у яких одночасно 

співіснують як мінімум два типи «фероїдного» упорядкованого стану різної 

фізичної природи, що характеризуються відповідними параметрами порядку. До 

чистих фероїків відносяться (анти)феромагнетики (параметр порядку – вектор 

спонтанної намагніченості ґратки M  для феромагнетиків або окремих підґраток L  у 

випадку антиферомагнетиків); (анти)сегнетоелектрики (параметр порядку – вектор 

спонтанної поляризації ґратки P  або поляризація окремих підґраток у 

антисегнетоелектриках); та фероеластики (параметр порядку – тензор спонтанної 

деформації ґратки) [71-75]. Речовини, у яких присутні два або і всі три із згаданих 

параметрів порядку, за умови наявності між ними зв’язку (взаємодії), демонструють 

унікальні властивості, а саме: зовнішнє поле, що у чистому фероїку впливало лише 
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на один із параметрів порядку, тепер викликатиме ще й зміну інших, зв’язаних 

параметрів порядку. Відповідні термодинамічні сприйнятливості та доменні 

структури різних типів у мультифероїках також стають взаємопов’язаними, що 

робить їх цікавими об’єктами як для фундаментальних, так і для прикладних 

фізичних досліджень. 

Зосередимо увагу на матеріалах, у яких одночасно існує магнітне та 

електричне упорядкування. У таких речовинах є можливим магнітоелектричний 

ефект, що полягає у появі намагніченості M  внаслідок впливу зовнішнього 

електричного поля E  (прямий МЕ ефект) та, відповідно, у появі спонтанної 

електричної поляризації P  внаслідок дії магнітного поля B  або H  (зворотний МЕ 

ефект). Надалі у цьому підрозділі будемо розглядати лише монокристали у 

однодоменному стані, тобто матеріали, у який присутній дальній порядок 

розташування атомів.  

 Можливість існування МЕ ефекту визначається типом магнітної точкової 

(шубніковської) групи кристалу. Перелік магнітних точкових груп, для яких є 

дозволеним той чи інший лінійний або нелінійний МЕ ефект наведено у [73]. При 

цьому, кожна така магнітна точкова група допускає свій тип електричного та 

магнітного упорядкування (феромагнетизм, антиферомагнетизм, слабкий 

магнетизм), що відображено у відповідних довідкових таблицях [76-78]. 

Феноменологічний опис мультифероїків базується на представленні густини 

вільної енергії матеріалу у вигляді ряду по ступеням електричного та магнітного 

поля, а також, у разі необхідності, механічної напруги та тороїдального моменту 

[73]. При розгляді МЕ ефектів можна залишити аргументами лише E  та H , тоді, при 

сталій температурі отримаємо [79],  
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Тут SP та SM - спонтанні електрична та магнітна поляризації, ε0 та μ0 – 

діелектрична та магнітна проникності вакууму, відповідно. Тензори ikε  та ikμ  

представляють собою безрозмірну магнітну та діелектричну проникність 
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середовища. Множники типу 1/2 та 1/6 введені для зручності. Формула (1.8) 

записана у системі СІ, у системі СГС (Гаусовій) вона виглядатиме наступним чином 

1 1( , )
8 8 4

1 1 1 1
8 8 24 24

1

...

S S m
ME i i i i ik k ik k ii i i

i j k i

k k

ijk ijk i j k i j i jjk k ijk k

W E H P E M H E E H H E H

E H H E E E E E HH H H

ε μ α
π π π

β γ δ η
π π π π

+ + +− = + +

+ + + + +
.  (1.9) 

Використовується також і т.з. „приведена” Гаусова система одиниць, у якій 

відсутні множники 1/ (4 )π  перед тензорами матеріальних параметрів, тобто для неї 

вираз (1.9) буде справедливим з точністю до заміни 4ik ikα π α→ ⋅ , 4ik ikβ π β→ ⋅  і т.д. 

Розмірності компонент тензорів, що відповідають за лінійні та нелінійні МЕ 

ефекти, у різних системах одиниць, а також співвідношення між ними, наведено у 

Таблиці 1.1. 

 

Таблиця 1.1. Розмірності компонент МЕ тензорів у СІ та СГС та 

співвідношення між їх числовими значеннями 

Тензор 
Розмірність компонент 

Співвідношення 
СІ СГС 

α̂  с/м - 83 10CГС СI
ij ijα α= ⋅  

β̂  с/А 1/Е 
113 10

4
CГС СI
ijk ijkβ β

π
⋅

=  

γ̂  с/В 1/Гс 129 10CГС СI
ijk ijkγ γ= ⋅  

 

 Тензор α̂ , що описує у (1.8), (1.9) лінійний МЕ ефект, являє собою тензор 

другого рангу, який має залишатися інваріантним після одночасного застосування 

до нього операцій просторової та часової інверсії [79, 80]. При цьому, одначе, сам 

кристал мультифероїка може мати і більш низьку симетрію. Тим не менш, лінійний 

МЕ ефект може існувати лише у кристалах, у групі точкової симетрії яких відсутній 

центр інверсії та які самі по собі є магнітовпорядкованими (відсутня часова 

інверсія). У найбільш загальному випадку, для триклинних кристалів, тензор має 9 

незалежних компонент. Вигляд тензора α̂  для кристалів різної симетрії наведено, 

скажімо, у [79]. 



 54 
 

Можна довести [81, 82], що для однофазного мультифероїка величина 

компонент тензора обмежується виразом 1 ( 1)( 1)ik ii kkc
α ε μ< − −  у СІ (тут с – швидкість 

світла) або ( 1)( 1)ik ii kkα ε μ< − −  у Гаусовій системі одиниць. Таким чином, існують 

обмеження на величину лінійного МЕ ефекту для однофазного матеріалу, які є 

фундаментальними. Для прикладу, для класичної МЕ сполуки оксиду хрому 

формула дає обмеження ikα < 0.1 (в СГС) [81]. 

Введені у (1.8), (1.9) МЕ тензори третього рангу ijkβ  та ijkγ  є з необхідністю 

симетричними по двом останнім індексам: ijk ikjβ β= , ijk ikjγ γ= , що випливає, 

наприклад, з асоціативності добутку компонент електричного або магнітного поля. 

Таким чином, у самому загальному випадку триклинного кристалу із 27 компонент 

кожного із них лише 18 є незалежними. З метою спрощення запису останні два 

індекси можуть бути замінені на один, що пробігає значення від 1 до 6, за 

принципом 1≡11; 2≡22; 3≡33; 4≡23=32; 5≡31=13; 6≡12=21. 

Нарешті, тензори ijkδ  та ijkη  описують нелінійну (квадратичну) електричну та 

магнітну сприйнятливість, відповідно. Вони є повністю симетричними по всім 

трьом індексам, відповідно, з максимально можливих 27 компонент незалежними є 

лише 10. 

Із 122 існуючих магнітних точкових груп, 58 допускають існування лінійного 

магнітоелектричного ефекту (ненульовий тензор α̂ ), у 21 може існувати тільки 

квадратичний по магнітному полю нелінійний МЕ ефект (тензор β̂ ), ще у 21 – 

тільки квадратичний по електричному полю нелінійний МЕ (тензор γ̂ ), і нарешті, у 

45 точкових групах відмінні від нуля одночасно і β̂ , і γ̂  [73]. 

 Згідно з формулами термодинаміки, поляризація матеріалу знаходиться як 

частинна похідна від густини вільної енергії по електричному полю: 

0/i i iP W E Eε= −∂ ∂ −  (СІ), / / 4i i iP W E E π∂ −= −∂  (СГС) [83], а намагніченість – як похідна 

по магнітному полю: 0/i i iM W H Hμ= −∂ ∂ − (СІ), / / 4i i iM W H H π∂ −= −∂  (СГС). Таким 

чином, виходячи з формули (1.8) отримуємо у системі СІ 
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0( , ) ..1
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.S m
i ik k ijk k kii j k jijk j k jki kM M H H H E E EH EE Hμ χ η α γ β= + + + ++ +  

0
1( , ) . .
2

.S e
i i ik k ijk kj ik k ijk jkij k j kP P E E E H H HE EH Hε χ δ α β γ= + + + ++ + ,  (1.10) 

де e
ikχ  та m

ikχ  – електрична та магнітна сприйнятливість. 

В СГС формула (1.10) відрізнятиметься лише заміною 0 1ε → , 0 1μ → . 

Якщо знехтувати доданками вищого порядку та спонтанними компонентами, з 

(1.10) отримується класичний вираз для лінійного прямого та зворотного МЕ ефекту 

( )i kkiEM Eα=  та ( )i ik kHP Hα= .     (1.11) 

 При цьому видно, що матриці, які характеризують прямий та зворотній 

ефекти є транспонованими одна відносно одної, тобто у векторній формі можна 

записати ( ) ˆEEM α=  та ˆ( ) TP PH α= , що відображає той факт, що обидва ефекти 

описуються одним і тим самим доданком у вільній енергії. 

 Наявність лінійного магнітоелектричного ефекту у певних кристалах зі 

специфічною симетрією була теоретично обґрунтована у кінці 1950-х [84]. Невдовзі 

після цього він був експериментально виявлений у антиферомагнетика Cr2O3 [85-

88], причому спостерігалися як прямий, так і зворотний ефекти [88], див. (1.11). Цей 

матеріал належить до магнітної точкової групи 3 m′ ′ , відповідно, його тензор α̂  

містить лише 3 компоненти: xx yyα α=  та zzα  (вісь z паралельна до тригональної осі). 

Експериментальні дослідження підтвердили теоретичні передбачення щодо симетрії 

ефекту, а температурна залежність коефіцієнтів тензора, визначена у широкому 

діапазоні, продемонструвала його зв’язок з температурними змінами 

кристаломагнітної структури матеріалу. 

 Після цього було відкрито багато інших однофазних мультифероїків з 

лінійним МЕ ефектом [72], у більшості з них ефект спостерігається за низьких 

температур, необхідних для створення у матеріалі сегнетоелектричного та/або 

феромагнітного упорядкування. Не дивно при цьому, що найбільшу популярність 

набув ферит вісмуту BiFeO3 [89, 90] який демонструє суттєвий МЕ ефект за 

кімнатної, а не кріогенної, температури.  
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Оскільки зв’язок між намагніченістю та поляризацією у таких матеріалах є все 

ж відносно слабким, робляться спроби підсилити МЕ ефект з рахунок використання 

обмінно зв’язаних гетероструктур «мультифероїк-феромагнетик» [91, 92], у яких 

викликані електричним полем зміни намагніченості мультифероїка призводять до 

суттєво більших змін у стані намагніченості зв’язаного з ним магнітного шару. 

Нелінійні ефекти вищих порядків також спостерігалися експериментально. 

Так, у п’єзоелектричному парамагнітному кристалі NiSO4 (точкова група 422) при 

кріогенних температурах було зареєстровано лінійну залежність парамагнітної 

сприйнятливості від електричного поля та діелектричної поляризуємості від 

магнітного поля (обидва ефекти пов’язані з доданком i kjk ji E H Hβ  у виразі для вільної 

енергії) [93]. Лінійна залежність коефіцієнта лінійної магнітоелектричної 

сприйнятливості від величини прикладеного статичного електричного поля була 

знайдена у монокристалі залізо-ітрієвого граната за кімнатної температури [94]. Це 

явище легко пояснюється [95] врахуванням у вільній енергії члена ijk i j kH E Eγ  , адже 

точкова група симетрії 3m′  ЗІГ, намагніченого вздовж легкої осі <111>, якраз 

допускає наявність такого доданка. 

 

1.2.2 Магнітоелектричні ефекти у багатокомпонентних композитних 

структурах з механічним зв’язком між компонентами 

Для абсолютної більшості однофазних мультифероїків розглянутий вище 

лінійний МЕ ефект зазвичай є невеликим, навіть при низьких (кріогенних 

температурах), не кажучи вже за кімнатну [62, 63, 71, 72, 96]. Окрім цього, як було 

вказано, є принципові обмеження на величину магнітоелектричного коефіцієнта в 

однофазному матеріалі. Таким чином, отримання значних величин МЕ ефекту в 

однофазних мультифероїках за кімнатної температури є сумнівним. 

З іншого боку, суттєвого прогресу було досягнуто при дослідженнях 

багатокомпонентних структур, що складаються із зв’язаних між собою 

магнітовпорядкованої та сегнетоелектричної фази [64-67]. У таких композитах МЕ 

ефект є „системною” властивістю [75], адже він відсутній у окремих складових 
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структури і проявляється лише при їх об’єднанні, як ”добуток” певних властивостей 

незалежних фаз.  

При виготовленні композитних мультифероїків, як правило, поєднують 

феромагнетик з високою температурою Кюрі та значною магнітострикцією, та 

п’єзоелектричний матеріал з великим п’єзоелектричним коефіцієнтом. У результаті 

були отримані композитні структури, у яких значення ефективного МЕ коефіцієнту 

за кімнатної температури у сотні разів перевищує відповідне значення для 

однофазних матеріалів [97]. 

Найкращі результати були отримані при дослідженнях тонко- та товсто 

плівкових гетероструктур, а також багатошарових структур, що включали шпінелі, 

манганіти або аморфні металеві сплави як феромагнітну фазу та сегнетоелектрики, 

такі як цирконат-титанат свинцю (ЦТС, PZT), магніоніобат-титанат свинцю (МНТС, 

PMN–PT) чи титанат барію [66]. Статичний МЕ ефект у таких структурах 

реєструвався за допомогою дослідження викликаних прикладеним електричним 

полем змін намагніченості насичення [98], параметрів петлі магнітного гістерезису 

[99] чи величини магнітної одновісної анізотропії [100]. У НВЧ діапазоні МЕ ефект 

проявлявся у вигляді зміни магнітної сприйнятливості [101], повороті площини 

поляризації електромагнітної хвилі („електромагнону”), що поширювався у 

мультифероїку [102, 103] чи резонансної частоти коливань намагніченості у фериті 

при прикладенні до досліджуваного об’єкту електричної напруги [66]. Потенційні 

практичні застосування таких композитних структур включають сенсори змінного 

магнітного поля з чутливістю на рівні одиниць пТл, гіратори, керовані електричною 

напругою феритові прилади аналогової обробки сигналу НВЧ діапазону та нове 

покоління енергонезалежної пам’яті з довільним доступом [65-70, 104, 105].  

При цьому, відзначимо, що оскільки згадані гетероструктури не є однофазними 

мультифероїками, значення ефективного лінійного МЕ коефіцієнту для них 

визначається авторами досліджень дещо специфічним чином, а саме як 

/eff
ij i jE Hα = , 

де iE  – амплітуда відповідної компоненти індукованої п’єзоелектричної 

напруги, що виникає при прикладанні до структури змінного магнітного поля 
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величиною jH  (тут вважається, що електрична індукція п’єзоелектрика D дорівнює 

нулю) [63, 64, 67]. 

Величина eff
ijα  є у εε0 раз (в системі СІ) меншою за класичне значення лінійного 

магнітоелектричного коефіцієнту /ij i jP Hα = , див. вираз (1.11), що може спричинити 

ускладнення при порівнянні результатів для однофазних та композитних 

мультифероїків. При цьому числове значення цього коефіцієнта в одних роботах 

наводиться у системі СІ, в інших – у СГС, а в більшості – у т.з. «технічній» системі 

одиниць, у якій електричне поле виражається в одиницях СІ (В/м), а магнітне – у 

СГС (ерстеди), що також не сприяє змістовному кількісному порівнянню наведених 

у літературі результатів [79]. 

Відповідно, у випадку, коли реакція магнітної підсистеми на електричне поле, 

(зворотній МЕ ефект) реєструється радіоспектроскопічними методами, за зміною 

частоти НВЧ магнітного резонансу, цей „технічний” МЕ коефіцієнт нерідко 

виражається у ще більш специфічних одиницях МГц/(В/м) [69,106]. 

 Зосередимося на застосуваннях таких композитних структур як компонентів 

приладів обробки НВЧ сигналів. Відомо, що спінові коливання та хвилі, що можуть 

збуджуватися та поширюватися у магнітовпорядкованих матеріалах, широко 

використовуються для побудови перестроюваних НВЧ пристроїв аналогової 

обробки інформації, зокрема у дециметровому, сантиметровому та міліметровому 

діапазонах, таких як фільтри, резонатори, фазообертачі, лінії затримки, нелінійні 

прилади тощо [107-109]. Завдяки гіротропним властивостям магнітовпорядкованих 

матеріалів, ці прилади можуть мати невзаємні властивості (найбільш важливими 

прикладами є циркулятори та вентилі). Перераховані вище НВЧ пристрої знаходять 

своє застосування у складі радарів, телекомунікаційної апаратури, у системах 

радіоелектронної боротьби. 

Внаслідок залежності дисперсії спінових хвиль від підмагнічуючого поля, 

змінюючи Н0 можна керувати основними характеристиками таких пристроїв: 

робочою частотою, часом затримки, внесеним зсувом фази, величиною втрат тощо. 

Однак цей метод керування вимагає включення у конструкцію приладів соленоїдів 

зі струмом, що призводить до збільшення габаритів та маси пристроїв, а також 
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підвищує споживану потужність. Крім того системам керування з використанням 

магнітного поля притаманна суттєва інерційність. Тому в останні роки одним із 

напрямків досліджень є вивчення нових композитних матеріалів на основі 

планарних структур «ферит-п’єзоелектрик» чи «ферит-сегнетоелектрик», що 

допускають подвійне перестроювання не лише магнітним, але і електричним полями 

[66, 97, 110]. Вони представляють собою штучно створені композитні матеріали, що 

поєднують феромагнітні та сегнетоелектричні складові. Компоненти таких структур 

володіють спонтанною намагніченістю чи електричною поляризацією самі по собі, а 

магнітоелектрична взаємодія забезпечується за рахунок поверхневого контакту 

чистих матеріалів у структурах різної розмірності [111]. 

При цьому керування магнітними властивостями електричним полем, на 

відміну від керування магнітним, є більш швидким (оскільки відсутні котушки 

соленоїду зі значною індуктивністю) та вимагає значно менших витрат енергії, бо 

необхідні для керування струми зменшуються на порядки. 

Отже, використання композитних структур дозволяє суттєво розширювати 

функціональність НВЧ приладів на їх основі та знизити енергоспоживання. 

Наявність двох каналів керування (електричним і магнітним полем) розширює 

можливості по керуванню параметрами НВЧ пристроїв, і дозволяє комбінувати 

способи керування, залежно від поставлених задач: чи здійснювати перестроювання 

магнітним полем у значному діапазоні, хоча і більш повільно, і з вищими затратами 

енергії; чи управляти приладом електричним полем – швидше і енергоефективніше, 

хоча і у вужчому частотному діапазоні. 

На сьогоднішній день найкращі результати були досягнуті при вивченні 

двовимірних (планарних) структур, що містять механічно зв’язані феромагнітні та 

п’єзоелектричні шари. У них магнітоелектричні ефекти виникають опосередковано, 

через пружній механічний зв’язок між складовими, у результаті комбінації 

магнітострикції магнітного шару та п’єзоефекту у п’єзоелектричному шарі [66]. При 

прикладанні електричної напруги до п’єзоелектрика його деформація передається 

магнітному шару, що, внаслідок магнітострикції, призводить до зміни його 

магнітних властивостей. І навпаки, магнітне поле, прикладене до композиту, 
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наводить механічну деформацію у магнітострикційній компоненті, котра 

передається п’єзоелектричній компоненті, де за рахунок п’єзоелектричного ефекту 

призводить до появи діелектричної поляризації. 

Такі композити демонструють сильний МЕ ефект вже за звичайних умов 

(звісно, якщо температури Кюрі їх складових компонент перевищують кімнатну), 

забезпечуючи таким чином зручну можливість фундаментального дослідження 

явища магнітоелектричної взаємодії, та відкриваючи перспективи їх застосувань як 

складових практичних НВЧ приладів.  

Зокрема, у ході нещодавніх досліджень у провідних закордонних університетах 

було продемонстровано можливість створення широкого набору пристроїв НВЧ 

діапазону з подвійним керуванням [66, 97, 106, 110, 112, 113]. Зокрема, були 

опубліковані результати дослідження макетів керованих електричним полем 

смугопропускаючих та смугозагороджуючих фільтрів [97], фазообертачів [66], лінії 

затримки [110], резонаторів магнітостатичних хвиль сантиметрового та 

міліметрового діапазонів [106, 110], атенюаторів з регульованою величиною 

внесених втрат [112] та інших елементів електроніки НВЧ. 
 

1.2.3 Магнітоелектричний ефект у двошарових ферит-п’єзоелектричних 

структурах з механічним зв’язком 

 У цьому пункті буде проведено оцінку величини ефекту магнітоелектричного 

керування частотою магнітостатичних коливань композитного ферит-

п’єзоелектричного резонатора для різних феритових матеріалів. 

Вплив механічних деформацій (створених п’єзоелектриком) на магнітні 

властивості феримагнетика описується, вводячи до розгляду магнітопружну 

енергію, що представляє собою розвинення густини енергії деформованого 

феромагнетика в ряд Тейлора по компонентам тензора деформації ijε  та 

направляючим косинусам намагніченості iα . Для кристалу кубічної симетрії, у 

найнижчому порядку, ця енергія має вигляд [114] 

 2 2 2
1 1 11 2 22 3 33 2 1 2 12 2 3 23 1 3 13

1 1 1 ( )
3 3 3meW b bα ε α ε α ε α α ε α α ε α α ε⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞= − + − + − + + +⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠

 (1.12) 
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тут ib  – магнітопружні константи. 

Відзначимо, що у літературі зазвичай наводяться експериментально виміряні 

дані лише про перші дві магнітопружні константи 1b  та 2b – або у безпосередньому 

вигляді, або через прямо пропорційні їм константи магнітострикції 111λ  і 100λ . 

Вважається, що константи більш високого порядку є суттєво меншими, відповідно 

їх внеском у магнітопружну енергію нехтують.  

Нехай до кристалу прикладена однорідна механічна напруга σ  у напрямку, що 

задається вектором γ . Тоді компоненти тензора напруг будуть ij i jσ σγ γ=  і, 

враховуючи відомий зв’язок між тензорами напруги та деформації klijklij c εσ = , 

магнітопружну енергію для кубічних кристалів записують у вигляді 

( )2 2 2 2 2 2
100 1 1 2 2 3 3 111 1 2 1 2 2 3 2 3 1 3 1 3

3 3 ( )
2meW λ σ α γ α γ α γ λ σ α α γ γ α α γ γ α α γ γ= − + + − + + ,  (1.13) 

з точністю до константи. В (1.13) позначено 
44

2
111 3c

b
−=λ  та 

)(3
2

1211

1
100 cc

b
−

−=λ , 

11 1111c c≡ , 12 1122c c≡ , 44 2323c c≡ [114]. З цього виразу випливає, що для двох практично 

важливих випадків, коли деформація створюється у кристалографічному напрямку 

<111> ( 1 2 3 1/ 3γ γ γ= = = ) або <100> ( 1 2 31, 0γ γ γ= = = ) вирази для магнітопружної 

енергії перетворюються, відповідно, на 111 2
111 111

3
2meW λ σ α< >

< >
⎛ ⎞= −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 та 

100 2
100 100

3
2meW λ σ α< >

< >
⎛ ⎞= −⎜ ⎟
⎝ ⎠

, де 111α< >  та 100α< >  – це направляючі косинуси вектора 

намагніченості по відношенню до відповідних кристалографічних осей. Іншими 

словами, вирази для енергії набувають класичного вигляду енергії магнітної 

кристалографічної анізотропії першого порядку, вісь якої співпадає з напрямками 

<111> та <100>, відповідно, а ефективні константи анізотропії визначаються як 

σλσ
2

3)( 111)111(
1 =uK , σλσ

2
3)( 100)100(

1 =uK . Повернувшись до попередніх позначень, можемо 

записати їх через магнітопружні константи та компоненти тензора модуля 
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пружності: σσ
44

2)111(
1 2

)(
c
bKu −= , 

1211
1

)100(
1 )(

cc
bKu −

−=
σσ . Нарешті, ефективні поля 

індукованої одновісної анізотропії 1
1

2( ) u
u

KH
M

σ =  задаватимуться як  

σ
λ

σ
M

Hu
111)111(

1
3)( = , σλσ

M
Hu

100)100(
1

3)( =    (1.14). 

Величина механічної напруги σ  у фериті, у лінійному наближенні, прямо 

пропорційна відносній деформації феритового зразка і може бути записана як: 

f

f

L
LY Δ

−
=

ν
σ

1
 ,       

де Y  – модуль Юнга, ν  – коефіцієнт Пуассона. Для чистого залізо-ітрієвого 

гранату Y  ≈2·1011 Па≈2·1012дін/см2, ν =0.29 [8]. 

У свою чергу, у композитній планарній ферит-п’єзоелектричній структурі 

відносна деформація фериту у площині контакту має бути пропорційною до 

деформації п’єзоелектрика: 
p

p

f

f

L
L

k
L
L Δ

=
Δ , де 10 << k  – коефіцієнт, який враховує 

неідеальність пружного механічного контакту між складовими структури. Так 1=k  

означає ідеальний контакт, а 0k =  – відсутність або абсолютну непружність 

контакту. Нарешті, деформація п’єзоелектрика є пропорційною до прикладеної до 

нього статичної електричної напруги: 

h
UdEd

L
L

p

p
3131 ==

Δ , 

де Е – напруженість електричного поля, створена у шарі п’єзоелектрика 

товщиною h  при прикладанні напруги U  між верхньою та нижньої поверхнями, 31d  

– п’єзоелектричний коефіцієнт, який визначає деформацію шару п’єзоелектрика у 

напрямку, перпендикулярному до напрямку прикладеного електричного поля 

(тобто, у даному випадку, у площині зразка). 

Підставивши вищенаведені співвідношення у (1.14), можемо записати 

остаточні вирази для індукованих електричним полем Е полів магнітної анізотропії: 

EdY
M

kEHu 31
111)111(

1 1
3)(

ν
λ

−
=  , EdY

M
kEHu 31

100)100(
1 1

3)(
ν

λ
−

= .   (1.15) 
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Запис виразів для 1uH  як функції електричного поля є більш загальним, ніж 

через електричну напругу, оскільки тоді у формули не входить товщина 

п’єзоелектрика, яка не є параметром матеріалу. 

 

Таблиця 1.2. Деякі магнітні, пружні та магнітопружні параметри окремих НВЧ 

феритів зі структурою гранату та шпінелі (експериментальні значення, виміряні за 

кімнатної температури), а також теоретично розрахована величина питомого поля 

наведеної одновісної анізотропії 

Хімічна 

формула 
М, Гс 111λ 610⋅ 100λ 610⋅ Y , 2

дін
см

 ν  
(111)
1 /uH E , 

Е/(В/м) 

(100)
1 /uH E , 

Е/(В/м) 

Y3Fe5O12 140 -2.8 -1.4 2.1 1210⋅  0.29 46 610−⋅  23 610−⋅  

Y3Fe4.52Ga0.48O12 78 -1.58 -1.21 2.1 1210⋅ * 0.29* 47 610−⋅  35 610−⋅  

Y3Fe4.17Ga0.83O12 37 -1.18 -1.09 2.1 1210⋅ * 0.29* 73 610−⋅  67 610−⋅  

NiFe2O4 255 -21.6 -45.9 1.5 1210⋅  0.33 154 610−⋅  326 610−⋅  

Ni0.7Zn0.3Fe2O4 400 -8.6 -35.0 1.5 1210⋅ * 0.33* 39 610−⋅  159 610−⋅  

CoFe2O4 425 +260 -450 1.5 1210⋅  0.26 1000 610−⋅  1740 610−⋅
* взято таке ж значення, як і у відповідного незаміщеного матеріалу 

 

У вищенаведеній таблиці зібрані опубліковані у літературі дані [8, 115-117] 

щодо магнітострикційних властивостей деяких кубічних феромагнетиків, що 

належать до двох найбільш поширених класів НВЧ-феритів дециметрового та 

сантиметрового діапазонів – матеріалів зі структурою гранату та шпінелі. Там же 

наведено обчислені за формулою (1.15) максимально можливі (при 1=k ) величини 

індукованих полів магнітної анізотропії, нормовані на прикладене електричне поле. 

При записі значень полів використовувалася «технічна» системі одиниць. У таблиці 

наведено абсолютне значення величин EHu /)111(
1  та EHu /)100(

1 , адже знак індукованого 

поля може бути як додатнім, так і від’ємним, залежно від напрямку прикладання 

електричного поля. При цьому вважалося, що у ролі п’єзоелектрика виступав 

поширений та відносно дешевий матеріал – цирконат-титанат свинцю, для якого 
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досяжним є значення п’єзоелектричного коефіцієнта 12

31 10270 −⋅−=d м/В. З іншого 

боку, якщо використовувати монокристали п’єзоелектриків PZN–PT 

(Pb(Zn1/3Nb2/3)O3–PbTiO3) чи PMN–PT (Pb(Mg1/3Nb2/3)O3–PbTiO3), для яких у 

багатодоменному стані п’єзоелектричний коефіцієнт може набувати значень 
12

31 101400 −⋅−≈d м/В [67, 118], можна очікувати приблизно п’ятиразового зростання 

розрахованих значень індукованого поля одновісної анізотропії. 

З таблиці 1.2 видно, що у випадку галій-заміщеного ЗІГ, у порівнянні з чистим, 

зменшення констант магнітострикції при зростанні вмісту галію компенсується 

більш суттєвим зменшенням намагніченості насичення. У результаті цього величина 

поля індукованої анізотропії навіть зростає, хоча порядок величин залишається 

незмінним. Що ж стосується шпінелей, то зростання намагніченості при заміщенні 

нікелю цинком супроводжується зменшенням констант магнітострикції, що разом 

дає суттєве зменшення очікуваного магнітоелектричного ефекту. 

Якщо ж врахувати, що ширина лінії ФМР 0HΔ  фериту нікелю (чистого або 

заміщеного), як правило, на порядок перевищує відповідне значення для ЗІГ [8], то 

можна впевнено стверджувати, що для цього матеріалу такий параметр, як величина 

зсуву резонансної кривої відносно ширини цієї ж самої кривої буде мати менше 

значення, у порівнянні з ЗІГ. 

Потенційно найбільшої величини поля слід очікувати у випадку фериту 

кобальту, однак цей матеріал характеризується досить значною шириною лінії ФМР 

[119], тому малоймовірно, що він становитиме інтерес для НВЧ застосувань. 
 

1.2.4 Магнітоелектричні ефекти в однофазних гексаферитах та 

композитних структурах на їх основі 

Магнітовпорядковані матеріали з кристалічною структурою гексаферитів M-, 

Y-, Z-, W-, X- та U-типів [120] розглядаються як перспективні матеріали для 

використання у феритових аналогових пристроях НВЧ діапазону завдяки 

притаманним цим структурам високим значенням поля магнітної кристалографічної 

анізотропії На, що дозволяє суттєво зменшити необхідне значення зовнішніх 

підмагнічуючих полів, у порівнянні з матеріалами з кубічною кристалічною 
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структурою, такими як гранати чи шпінелі. Особливий інтерес у цьому плані 

представляють гексаферити перших двох типів, так як вони поєднують високе 

значення На з відносно невеликими значеннями ширини лінії феромагнітного 

резонансу (принаймні, для якісних монокристалів) [8]. 

Зазначимо також, що у гексаферитах М-типу, скажімо, BaFe12O19 чи SrFe12O19, 

можна створити регулярну доменну структури, яка буде стабільною при нульовому 

зовнішньому магнітному полі [121], що потенційно дозволить розробити прилади на 

основі таких матеріалів, які взагалі не вимагатимуть зовнішньої магнітної системи, і 

відповідно, будуть значно легшими та компактнішими, ніж існуючі системи.  

Тим не менш, у будь-якому випадку, для керування НВЧ характеристиками 

таких пристроїв необхідно використовувати джерело зовнішнього змінного 

магнітного поля (електромагніт чи соленоїд), а це, окрім збільшення розмірів, 

означає також і суттєве енергоспоживання, що обмежує їх конкурентоздатність у 

порівнянні з напівпровідниковими аналогами. 

Відповідно, можливості по додатковому керуванню магнітними 

властивостями матеріалу не магнітним полем, а електричним полем та/або струмом 

викликають зацікавленість науковців, як перспективний напрямок досліджень, що 

дозволить об’єднати існуючі переваги феритових НВЧ пристроїв з простотою 

керування їх характеристиками, притаманною напівпровідниковим приладам. 

Теоретичний розрахунок впливу статичних та динамічних магнітних полів, що 

виникають внаслідок лінійного МЕ ефекту, на частоту феромагнітного резонансу в 

однофазних магнітоелектричних матеріалах наведено у [122]. 

Чисті гексаферити M- та Y- типів належить до класу феримагнетиків з 

колінеарним впорядкуванням магнітних моментів підґраток, а з точки зору зонної 

структури є напівпровідниками. Таким чином у них, в принципі, можливі як чисто 

польові, так і струмові ефекти. Однак, зазначимо, що лінійний МЕ ефект у обох 

випадках заборонений симетрією кристалічних ґраток матеріалу, у точковій групі 

яких присутній центр інверсії [73]. При цьому МЕ ефекти парних по електричному 

полю порядків (другого, четвертого і т.д.) симетрією допускаються.  
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Специфічна ситуація виникає у випадку заміщених гексаферитів M-type, у 

яких, при збільшенні концентрації немагнітних тривалентних катіонів (наприклад 

Sc) або пар двовалентний + чотиривалентний катіон (скажімо, Co+Ti), які 

заміщують іони заліза Fe3+, відбувається послаблення обмінної взаємодії між 

магнітними моментами окремих блоків кристалічної структури (всередині блоків 

магнітні моменти залишаються колінеарними). При цьому у гексафериті 

утворюється вже не колінеарна, а гелікоїдальна чи спіральна магнітна структура, 

відповідно, центр інверсії зникає із групи симетрії кристаломагнітної структури і 

лінійний МЕ ефект вже може спостерігатися. Зокрема, як показують теоретичні 

розрахунки, певні типи просторово-неоднорідного спінового упорядкування можуть 

призводити до появи спонтанної електричної поляризації, причому напрямок 

вектора поляризації однозначно визначається геометричною конфігурацією спінової 

спіралі [123-125]. Таким чином, зміна орієнтації (або конфігурації) магнітних 

моментів у зовнішньому магнітному полі повинна супроводжуватися змінами 

вектора поляризації, та навпаки, що і проявляється у вигляді прямого або зворотного 

МЕ ефекту [126]. Прикладами таких структур є гексаферити M-типу BaSc1.8Fe10.2O19 

BaFe11.95-xScxMg0.05O19 (х=1.6-1.8) і SrCo2Ti2Fe8O19, та Y-типу Ba2-xSrxZn2Fe12O22 (x 

=1.0–1.6), Ba0.5Sr1.5Zn2Fe12-xAlxO22 (x=0.08) у яких експериментально спостерігалися 

(в тому числі і за кімнатної температури), зокрема, зміни статичної намагніченості 

та петлі гістерезису матеріалу при прикладанні до нього електричного поля 

(зворотній МЕ ефект), а також зміни електричної поляризації та діелектричної 

проникності при прикладанні магнітного поля (прямий МЕ ефект) [127-135]. При 

цьому, у деяких роботах було безпосередньо доведено, що симетрія 

спостережуваного МЕ ефекту узгоджувалася із симетрією існуючої у зразку 

магнітної структури. Співіснування магнітного та електричного впорядкування і 

присутність МЕ ефекту були також знайдені у сполуці Ba2Mg2Fe12O22 Y-типу, 

причому поляризація була присутня лише при температурах до 200 °К, що 

відповідали гелікоїдальній магнітній структурі, а при вищих температурах, при яких 

мало місце колінеарне магнітне упорядкування, вона зникала [136, 137]. Нарешті, 

МЕ за кімнатної температури спостерігався у структурно схожих із вищевказаними 
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сполуках Sr3Co2Fe24O41 Z-типу та Sr4Co2Fe36O60 U-типу, також з неколінеарним 

магнітним впорядкуванням [138-140]. 

Наостанок, відзначимо, що гексаферити, як і будь-які інші ферити, можуть 

виступати складовою компонентою композитних мультифероїків. Використання 

гексаферитів М-типу у складі планарних композитних матеріалів з механічним 

зв’язком показало принципову можливість електричного керування резонансною 

частотою таких резонаторів у міліметровому діапазоні довжин хвиль [69, 70, 141], 

однак отримані величини перестроювання частоти виявилися занадто малими, щоб 

мати перспективи практичного використання. Діапазон перестроювання частоти 

ФМР не перевищував ≈30 МГц (що становило < 0.1% від центральної частоти) 

навіть для величин електричного поля, прикладеного до п’єзоелектричної чи 

сегнетоелектричної складової, близьких до пробою. У будь-якому випадку, для 

механічно зв’язаних композитів важко очікувати визначних результатів, внаслідок 

відносно низького значення константи магнітострикції гексафериту барію [142]. З 

іншого боку, для гексафериту Y-типу Ba2Zn2Fe12O22 на підкладинці із МНТС було 

отримано лінійний по прикладеному полю зсув частоти ФМР на 120 МГц у околі 

частоти 12 ГГц [143], що не в останню чергу пояснюється значним 

п’єзоелектричним коефіцієнтом для МНТС. 

 

1.3 Висновки до розділу 

 

 Як випливає зі зробленого огляду, дослідження МДР, виготовлених з НВЧ 

феритів з малими діелектричними втратами представляє інтерес як з 

фундаментальної точки зору, так і з огляду на можливість їх використання у складі 

керованих магнітним полем пристроїв аналогової обробки інформації (в т.ч. 

невзаємних) мікрохвильового діапазону, здатних працювати на частотах, набагато 

вищих за частоту ФМР. Хоча у деци- та сантиметровому діапазонах гіротропні 

ферит-діелектричні резонатори розглядалися досить широко, вивчення 

перестроюваних магнітним полем МДК у міліметровому та субтерагерцовому 

діапазонах, зокрема на частотах 75-110 ГГц і вище, майже не проводилося. Також 
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бракує порівняльного аналізу різних класів магнітовпорядкованих матеріалів, 

зокрема, шпінелей, гранатів та гексаферитів, які суттєво відрізняються 

намагніченістю насичення, полем анізотропії та параметрами доменної структури у 

ненасиченому стані. Нарешті, ще однією цікавою недослідженою областю є 

властивості мод МДР у випадку, коли частоти діелектричних резонансів лежать 

нижче за частоти магнітних збуджень матеріалу. За цієї умови, при збереженні 

можливості магнітного керування резонансною частотою, виключається прямий 

обмін енергією між електромагнітними та спіновими коливаннями. 

 На сьогоднішній день найкращі результати по дослідженню лінійного МЕ 

ефекту були досягнуті при вивченні двовимірних (планарних) композитних 

структур «феромагнетик-п’єзоелектрик» чи «феромагнетик-сегнетоелектрик» з 

механічним зв’язком між компонентами. Незважаючи на чисельні експериментальні 

роботи, теоретичні пояснення змін частоти ФМР у таких резонаторах обмежувалися 

урахуванням впливу механічної деформації на поле одновісної анізотропії першого 

порядку. В той же час, більш складні моделі магнітної анізотропії не розглядалися, 

хоча відомо, скажімо, що такий важливий магнітний матеріал, як епітаксійні плівки 

ферит-гранатів має описуватися у рамках трьохпараметричної моделі анізотропії 

[109], оскільки у плівках одночасно присутні поля як кубічної, так і одновісної 

анізотропії першого та другого порядків, причому всі три поля є одного порядку 

величини. Відповідно, розвинення існуючої моделі з урахуванням впливу 

механічної деформації на константи кубічної та одновісної (другого порядку) 

анізотропії матеріалу є практично важливою задачею, вирішення якої дозволить 

розраховувати потенційно можливу величину електричного перестроювання 

частоти магнітостатичних коливань композитних структур, до складу яких входять 

епітаксійні феритові плівки на підкладинках різної орієнтації. 

 Також зазначимо, що при дослідженнях вказаних структур увага дослідників, 

зазвичай, зосереджувалася на насиченому стані фериту, хоча дослідження у 

багатодоменному стані становлять не менший фундаментальний інтерес. Вплив 

викликаної механічними деформаціями зміни полів анізотропії на характеристики 

доменної структури та частоту доменних резонансів, а також його порівняння з 
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випадком насиченого фериту представляє собою досі малодосліджену проблему. 

Оскільки доменні резонанси завжди спостерігаються при менших значеннях 

магнітного поля, ніж ФМР у насиченому стані (а у випадку гексаферитів – навіть і за 

відсутності поля), можливість електричного керування їх частотою робить їх 

потенційно привабливими для використання у приладах мікрохвильового діапазону. 

 Огляд літератури по МЕ ефектам у однофазних матеріалах показав, що лінійні 

магнітоелектричні ефекти широко вивчаються як теоретично, так і 

експериментально, хоча у більшості випадків досліди проводяться при кріогенних 

температурах, що обмежує перспективи практичних застосувань. При цьому 

експериментів по нелінійним МЕ ефектам відомо набагато менше. Особливо 

цікавими мають бути МЕ ефекти у магнітовпорядкованих матеріалах (а не, скажімо, 

у парамагнетиках), де присутність спонтанної намагніченості та кристаломагнітної 

структури з дальнім порядком повинні суттєво впливати на симетрію 

спостережуваних явищ. Як матеріал для радіофізичних досліджень нелінійних МЕ 

ефектів інтерес представляють НВЧ ферити, зокрема, феримагнетики зі структурою 

гексафериту, які є перспективним для техніки міліметрового діапазону. У цих 

речовинах потенційно більш сильний лінійний ефект зазвичай є забороненим 

симетрією (повідомлення про його експериментальне спостереження стосуються 

специфічного випадку сполук з неколінеарною магнітною структурою), втім 

нелінійні ефекти якраз можуть спостерігатися, причому і при звичайних умовах, 

адже температура Кюрі даних матеріалів перевищує кімнатну. При цьому спроби 

застосування гексаферитів у складі композитних планарних структур хоча і 

підтвердили можливість електричного керування їх резонансною частотою, однак 

знайдені величини перестроювання виявилися занадто малими для практичних 

застосувань. 

Таким чином, у питаннях аналізу взаємопов’язаних електричної та магнітної 

підсистем у НВЧ резонаторах, що містять магнітовпорядковані матеріали, є ще 

чимало недостатньо вивчених аспектів, дослідженню яких і присвячено даний 

рукопис. 
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РОЗДІЛ 2 

ЕФЕКТИ РОЗЩЕПЛЕННЯ ТА РОЗШТОВХУВАННЯ МОД В ОДНОРІДНИХ 

ФЕРИТОВИХ РЕЗОНАТОРАХ ЦИЛІНДРИЧНОЇ СИМЕТРІЇ 

 

2.1 Теоретичні основи ефектів розщеплення та розштовхування мод 

 

 Теоретичний розгляд явища розщеплення частот гіромагнітних феритових 

циліндричних резонаторів у зовнішньому магнітному полі включає у себе декілька 

окремих моментів. По-перше, необхідно застосувати теорію поширення 

електромагнітних хвиль у циліндричних гіротропних поздовжньо намагнічених 

хвилеводах з повними граничними умовами на бічній поверхні хвилеводу, основи 

якої були представлені у Розділі 1. Наведена там формула (1.7) дає у неявному 

вигляді зв’язок між матеріальними та геометричними параметрами хвилеводу, 

поздовжнім хвильовим числом та частотою хвилі, що поширюється хвилеводом. 

Наступним кроком є визначення величини поздовжнього хвильового числа β  для 

конкретного досліджуваного резонатора. У найпростішому випадку, широко 

представленому у літературі, коливання резонатора вважалися аксіально-

однорідними, відповідно, приймалося 0β = . Однак таке наближення має сенс тільки 

якщо резонатор повністю заповнює по висоті переріз використаної лінії передачі 

(наприклад, мікросмужкової). В інших випадках необхідно враховувати 

неоднорідність коливань вздовж осі z. Способи введення ефективного хвильового 

числа для дискового резонатора у прямокутному металевому хвилеводі з висотою 

меншою за висоту хвилеводу, розглянуті далі у цьому розділі. Нарешті, необхідно 

мати у явному вигляді залежності компонент тензора магнітної проникності від 

частоти та прикладеного магнітного поля. Вони будуть залежати від форми 

резонатора, типу анізотропії матеріалів та стану магнітного насичення. Лише у 

цьому випадку дисперсійне рівняння (1.7), що має вигляд ˆ( , , ( , )) 0F Hω β μ ω = , разом з 

залежністю ( )β ω  дадуть можливість визначити резонансу частоту гіротропного 

резонатора для заданого матеріалу, геометричних параметрів резонатора та 

конкретної величини зовнішнього магнітного поля.  
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2.1.1 Частоти гіротропного резонатора у прямокутному металевому 

хвилеводі за відсутності підмагнічуючого поля 

Вирази для частот діелектричних резонансів феритового резонатора можна 

отримати зі описаних раніше теоретичних моделей при граничному переході 

H= ∞ (або H=0). Однак майже всі ці моделі розглядають металізований з торців 

ферит і тому непридатні для ситуації, коли резонатор не повністю заповнює переріз 

хвилеводу по висоті. Єдина модель, що враховує наявність діелектричних прошарків 

над і під резонатором [34] не є самоузгодженою, оскільки аксіальні компоненти 

НВЧ електромагнітного поля на торцях резонатора не є неперервними. А у роботі 

[144], натомість, поле не неперервне у поперечному перерізі.  

Розглянемо діелектричний резонатор у формі диску, радіусом R (діаметр 

D=2R) і товщиною S, розташований між двома ідеально провідними металевими 

поверхнями, із повітряними прошарками між резонатором і металом товщиною d1 та 

d2 (Рис. 2.1). 

 
Рис. 2.1. Модель дискового діелектричного резонатора між двома металевими 

поверхнями 

 

В ході розрахунків приспустимо виконання на бічній поверхні граничних умов 

типу «магнітна стінка» [145], що є виправданим у випадку, коли товщина диску 

суттєво менша за довжин хвилі [33], і виконується співвідношення R/S >>1 [146]. 

Використання умови «магнітна стінка» дозволяє не брати до уваги конфігурацію 

металевих екранів навколо резонатора (наприклад, бічних стінок прямокутного 

металевого хвилеводу) .  
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 Вважатимемо, що тензор діелектричної проникності має вигляд  
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 що є справедливим для сильно анізотропних матеріалів, таких як гексаферити. 

Тоді, розв’язуючи стандартним методами систему рівнянь Максвела у 

циліндричній системі координат та застосувавши граничні умови 0)( =RHϕ , 

0)( =RH z  на бічній стінці і умови неперервності дотичних компонент поля на торцях 

гіротропного резонатора, отримаємо рівняння для власних частот резонатора за 

відсутності зовнішнього магнітного поля, а саме:  
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для мод типу H (ТЕ).  

В формулах (2.1), (2.2) позначено 
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поздовжнє хвильове число у фериті для відповідної моди. Тут ⊥ε  та ||ε  це поздовжнє 

і поперечне значення діелектричної проникності, c – швидкість світла. Для мод δnmE  

маємо 2 /nmk Dν= , nmν - це m-й корінь рівняння 0)( =′ xJ n  ( )(xJ n  – функція Бесселя 

порядку n); для δnmH  мод 2 /nmk Dκ= , де nmκ , відповідно, m-й корінь рівняння 

0)( =′ xJ n . Нарешті, позначимо , /E H
zSδ β π= .  

Формули (2.1), (2.2) дозволяють розраховувати значення нерозщеплених 

магнітним полем частот гіромагнітного резонатора, і таким чином підбирати 

параметри матеріалу, розміри резонатора (діаметр та товщину) і його положення у 
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хвилеводі так, щоб забезпечити модам, що нас цікавлять, значення резонансних 

частот у заданому діапазоні НВЧ.  

Для прикладу, на Рис. 2.2 показано результати розрахунку резонансних частот 

кількох нижчих мод циліндричного гіротропного резонатора, що лежить 

безпосередньо на металі (d1=0) у хвилеводі стандарту WR-10 (висота хвилеводу – 

1.27 мм) як функцію аспектного відношення R/S. Вважалося, що ||εε =⊥ =12.5, що є 

типовим значенням для гексаферитів. 

 
Рис. 2.2. Нормовані частоти чотирьох найнижчих власних мод гіротропного 

резонатора у нульовому магнітному полі залежно від його форми 

 

Розрахунок залежності резонансних частот для досліджуваного зразка 

гексафериту барію, діаметром D=1.24 мм і товщиною S=0.28 мм від відстані від 

зразка до нижньої стінки хвилеводу d1 представлено на Рис.2.3. Значення 

діелектричної проникності підбиралося із умов найліпшої відповідності між теорією 

та експериментом. Експериментальні дані, виміряні особисто автором дисертації, 

показано точками різної форми. Підібране значення (ε =12.5) виявилося досить 

близьким до 13=ε , наведеного у літературі для BaM [147]. Оскільки даних про 

тензорний характер діелектричної проникності гексафериту барію знайти не 

вдалося, було прийнято ⊥ε  = ||ε . Зазначимо, що перестроюванні частот резонансів за 

рахунок віддалення гексаферитового диску від металевих стінок супроводжується 
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також зменшенням індуктивних втрат у металі, що є сприятливим фактором для 

збільшення добротності резонатора. 

Причиною розбіжності теорії з експериментальним даними на Рис. 2.3, 

імовірніше за все є наявність бічних стінок хвилеводу, що не було враховано у 

теоретичній моделі (2.1), (2.2). 

 
Рис. 2.3. Частоти у нульовому полі найнижчих мод досліджуваного диску залежно 

від товщини діелектричного прошарку між резонатором і стінкою хвилеводу. 

Суцільна лінія – теорія. Точки – експериментальні дані 

 

2.1.2 Визначення поздовжнього хвильового числа для циліндричного 

гіротропного резонатора 

 Для розрахунку частот власних мод гіротропного резонатора та їх 

розщеплення у магнітному поля з використанням наведеної вище теорії необхідно 

задати для конкретного резонатора значення поздовжнього хвильового числа β . В 

принципі, за β  можна було б обрати величину ,E H
zβ  за відсутності зовнішнього 

магнітного поля, яка безпосередньо обчислюється після розв’язання рівняння (2.1) 

або (2.2) для відповідної моди. Оскільки власні гібридні моди гіротропного 

хвилеводу, визначені формулами (1.5), для випадку Н=0 переходять у Н-моди 

діелектричного хвилеводу, то обирати слід саме хвильове число H
zβ . Після цього 



 75 
 
вже можна використовувати (1.7) для розрахунку залежності власних частот від 

магнітного поля. 

 Зокрема, для частинного випадку, коли резонатор лежить безпосередньо на 

металі (d1=0), рівняння (2.1)-(2.2) спрощуються до 1 1 2( ) tanh( )E E
z z z ztg S dβ β β ε β⊥=  для мод 

типу Е (ТМ) та 1 1 2( ) ( )H H
z z z zctg S cth dβ β β β− =  для мод типу H (ТЕ).  

Однак недолік такого підходу криється у невідповідності граничних умов на 

бічній поверхні, використаних в обох моделях (магнітна стінка у одному випадку та 

умови неперервності в іншому). Внаслідок цього, резонансі частоти, знайдені з 

виразу (2.2) не співпадуть із отриманими з (1.7) у граничному випадку Н=0 при 

одній і тій же величині β . Більше того, внаслідок використання умови типу 

«магнітна стінка» власні моди розглянутої вище структури розділяються на Е- та Н-, 

у той час як у гіротропному хвилеводі за умови 0β >  присутні лише гібридні типи 

хвиль ЕН- та НЕ- [148]. 

 З метою уникнення вказаних ускладнень, у ході більшості розглянутих нижче 

експериментів досліджувався резонатор, що лежав безпосередньо на металевій 

стінці хвилеводу і при аналізі цих результатів застосовувалася спрощена модель для 

знаходження хвильового вектора. У цій моделі на нижній поверхні резонатора (що 

знаходилася у контакті з металом) застосовувалися граничні умови типу 

«електрична стінка», а на верхній – вільній – умови типу «магнітна стінка». Це 

призводить до наступної системи рівнянь, яким мають задовольнять поля (1.4): 

0),,(,0),,(,0)0,,(,0)0,,( ======== SzHSzHzEzE ϕρϕρϕρϕρ ϕρϕρ , або 0|)( 0 ==zzξ , 

0)(
=

∂
∂

=Szz
zξ . Звідси можна визначити дискретний набір хвильових чисел 

 ( )12
2

−= p
Sp

πβ , 1,2,3...p =     (2.3) 

та вирази для залежності полів всередині резонатора від поздовжньої 

координати: 

),()sin(2),,( ϕρβϕρ ρρ EziBzE p= , ),()sin(2),,( ϕρβϕρ ϕϕ EziBzE p= , 

),()cos(2),,( ϕρββϕρ zpz EzBzE −= , ),()cos(2),,( ϕρββϕρ ρρ HzBzH p−= , 

),()cos(2),,( ϕρββϕρ ϕϕ HzBzH p−= ),()sin(2),,( ϕρβϕρ zpz HziBzH = . 
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2.1.3 Тензори магнітної проникності досліджених матеріалів 

Високочастотні магнітні властивості феримагнітних матеріалів з кубічної 

структурою (шпінелі та гранати) у насиченому стані описуються добре відомим 

тензором магнітної проникності [107]: 

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛ −
=

100
0
0

ˆ μμ
μμ

μ a

a

i
i

,      (2.4) 

де 221
H

HM

ωω
ωωμ

−
−= , 22

H

M
a ωω

ωωμ
−

= , 2 fω π= , )( AiH HH += γω , 04 MM πγω = , zzi NMHH 00 4π−=  

– внутрішнє статичне поле, zzN  – розмагнічуючий фактор, М0 – намагніченість 

насичення, НА – поле кубічної анізотропії, γ – гіромагнітне відношення. Для випадку 

ферит-гранатів, наприклад, ЗІГ (залізо-ітрієвий гранат) поле анізотропії є незначним, 

і враховуючи, що у міліметровому діапазоні виконується співвідношення /AH ω γ<< , 

ним цілком можна знехтувати.  

Формула (2.4) є застосованою лише для випадку однорідно намагніченого до 

насичення фериту. У ненасиченому стані ефективний тензор магнітної проникності 

має бути обчислений шляхом просторового усереднення НВЧ магнітного поля та 

змінної намагніченості по реальній доменній структурі [149, 150]. При цьому, як 

було теоретично показано та експериментально перевірено у [151], для слабко 

анізотропного матеріалу з великою кількістю доменів ( ≥ 100) за умови 1/ <<ωωM  

компоненти тензора μ̂  у розмагніченому стані можуть бути наближено представлені 

формулами 1=μ ,
ω
πγμ M

a
4

= , де 0( )M M H=  – середня статична намагніченість. Ці ж 

самі вирази можна формально отримати із (2.4), поклавши iH =0 (що справедливо 

для феритів з доменною структурою) та знехтувавши полем анізотропії НА . В інших 

випадках компоненти μ  та aμ  мають бути розраховані строго [149], однак такий 

розрахунок вимагає знання конфігурації доменної структури при кожному значенні 

прикладеного зовнішнього поля. Як буде показано далі, для аналізу 

експериментальних даних стосовно слабкоанізотропних феритів у розмагніченому 

стані цілком достатнім є наступний спрощений вигляд тензора сприйнятливості: 
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⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛ −
=

100
01/4
0/41

ˆ ωπγ
ωπγ

μ Mi
Mi

,     (2.5) 

справедливий при виконанні перерахованих вище умов. Залежність 0( )M H  

може бути визначена із статичної петлі гістерезису для відповідного зразка. 

Для сильноанізотропних феритів, зокрема гексаферитів, що характеризуються 

наявністю одновісної анізотропії, у насиченому стані (коли 0 0H > 4 zzM Nπ ) 

залишається справедливим вираз (2.4), тільки тепер під AH  слід розуміти поле 

одновісної кристалографічної анізотропії. Причому, оскільки /AH ω γ≅ , нехтувати 

цим доданком вже не можна. 

 Що ж стосується моделі для тензора проникності у багатодоменному стані, то 

тут вже, на відміну від кубічних феритів, застосування слабкогіротропного 

наближення (2.5) є невиправданим. Строгий розрахунок просторово усереднених 

компонент тензора для матеріалів, намагнічених зовнішнім полем вздовж легкої осі, 

за наявності у феритах плоскопаралельної доменної структури призводить до 

наступного результату, справедливого за умови 0 0H < 4 zzM Nπ . [147]: 

2 2 2 2

2 2 2 2

41 0
( ) ( )

4ˆ 1 0
( ) ( )
0 0 1

A M

A A

A M

A A

Mi
H H

Mi
H H

ω ω γ π ω
ω γ ω γ

ω ωγ π ωμ
ω γ ω γ

⎛ ⎞− −⎜ ⎟− −⎜ ⎟
⎜ ⎟

= −⎜ ⎟− −⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

,     (2.6) 

Діелектричні властивості ЗІГ будемо описувати скалярною проникністю 

=ε 15.5-16 [152-154]. Наведені у літературі значення діелектричної проникності 

гексаферитів варіюються у діапазоні від ε =13 для чистого гексафериту барію [147] 

до ε=16.2 для гексафериту стронцію з домішками алюмінію [13]. Для чистих та 

заміщених полікристалічних матеріалів ε ≈15-16 [155, 156]. 

 

2.1.4 Еквівалентна схема для опису зв’язаних коливань гіромагнітного 

резонатора 

Теоретичні моделі електромагнітних коливань у поздовжньо намагнічених 
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циліндричних феритових резонаторах [27, 31, 34] передбачають, що моди з 

протилежними азимутальним індексами, наприклад, 1nHE δ+  та 1nHE δ− , з круговою 

поляризацією різних знаків, є виродженими по частоті у нульовому магнітному полі. 

Однак при 0H >  виродження знімається, оскільки частоти цих мод по різному 

залежать від магнітного поля. Безпосередньою причиною такої поведінки є 

перебудова доменної структури зразка, внаслідок чого змінюється значення 

середньої статичної намагніченості і, відповідно, тензора високочастотної магнітної 

проникності. А вже від компонент останнього залежать частоти магнітодинамічних 

мод (формула (1.7)). 

Відповідно, виникає ситуація, коли у резонаторі збуджуються близькі за 

частотою моди, між якими потенціально можлива взаємодія, наприклад, внаслідок 

ненульового значення інтегралу перекриття електромагнітних полів окремих мод. 

При цьому взаємодією з модами з іншими азимутальними індексами, зазвичай 

можна знехтувати через, як правило, суттєву різницю у частотах. 

З метою пояснення амплітудно-частотних та фазо-частотних характеристик 

резонатора, у якому збуджуються дві близькі за частотою зв’язані моди, була 

запропонована наступна еквівалента схема, зображена на Рис. 2.4. 

У цій схемі кожна мода МДР представляється послідовним коливальним 

контуром з еквівалентними ємністю та індуктивністю, що визначають резонансу 

частоту та еквівалентним опором, що моделює внесені втрати. Контури включені 

послідовно у хвилевід з характеристичним опором 0Z . Вхідний НВЧ сигнал має 

амплітуду Uвх, а вихідний, Uвих вимірюється на узгодженому навантаженні. 

 

Рис. 2.4. Еквівалента схема лінії передачі з двохмодовим резонатором 
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У випадку резонатора, оточеного ідеально провідним металевими екранами, 

власні моди є ортогональними, відповідно, зв’язок між модами відсутній. Однак, у 

випадку реальних металів зі скінченою провідністю, між модами виникає зв’язок 

внаслідок втрат у стінках хвилеводу [157]. Для врахування цього у еквівалентну 

схему було додано комплексний опір зв’язку Ze. З фізичної точки зору він 

відображає поверхневий імпеданс стінок хвилеводу. Якщо Ze=0 (ідеальний метал), 

обидва резонатори є незалежними і розв’язаними, інакше між ними є взаємодія. 

 Як відомо, поверхневий імпеданс металу визначається як 

0 (1 )
2

r
s s sZ R iX iωμ μ

σ
= + = + (в системі СІ) [159]. Відповідно, припустимо, що опір у 

схемі має такий же вигляд (1 )e eZ R i= + . Відзначимо, що якщо R1 та R2 показують 

діелектричні втрати у резонаторі на відповідній моді, то дійсна частина 

поверхневого імпедансу sR  відповідає за втрати у металі, а реактивна sX  забезпечує 

розштовхування частот зв’язаних мод.  

Якщо відомий просторовий розподіл електромагнітного поля власних мод МДР, 

зокрема на металевих поверхнях, величину Ze можна оцінити наступним чином: 
2

02 /e cZ P I= , де 2

2
s

c t
S

ZP H dS= ∫  – потік потужності, що направляється у металеві 

стінки хвилеводу [160] ( tH  – дотична до поверхні металу компонента НВЧ 

магнітного поля відповідної моди), I0 – еквівалентний струм, що протікає через 

обидва резонатори (див. Рис. 2.4). Зі схеми маємо I0 = Iвх – Iвих, де Iвх та Iвих – 

еквівалентні струми, пропорційні амплітудами вхідної та вихідної хвилі. 

Відповідний коефіцієнт пропорційності C буде залежати від типу хвилеводу та, у 

окремих випадках, від способу введення самого поняття еквівалентного струму. 

Скажімо, для хвилі типу H10 прямокутного металевого хвилеводу з поперечними 

розмірами a x b, він дорівнює 
10

1/ / 2HC Z ab= ⋅ , 
10HZ  – хвильовий опір [159]. У 

випадку, коли розподіл полів невідомий, величину Ze (або eR ) слід розглядати як 

варіативний параметр. 

Використовуючи схему на Рис.2.4, можна обчислити комплексний коефіцієнт 

передачі такої структури [160], який у діапазоні частот, близьких до резонансних 
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(зокрема, між резонансними частотами) має вигляд:  
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    (2.7) 

де 0 /i iK Z R= , 0/eM R Z= , ( ) irii fff Δ−= /ξ  – нормоване розстроювання відповідного 

резонатора, 1/ (2 )ri i if L Cπ= - незбурена резонансна частота, )2/( irii Qff =Δ  – частотна 

ширина резонансної кривої, 2 /i ri i iQ f L Rπ=  – добротність. 

Частоти взаємодіючих резонаторів у рамках даної моделі будуть 
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де 1 1 2 2/ 2 2e r rR f L f Lπ πΩ ≈ ⋅ . 
Модуль коефіцієнта передачі у децибелах 20 lg /âèõ âõT U U= , та його фаза 

( )arg /âèõ âõU Uϕ = на заданій частоті f обчислюються безпосередньо з (2.7). 

 

 
Рис. 2.5. Порівняння експерименту та теоретичного розрахунку за (2.8) для 

польових залежностей частот зв’язаних власних мод дискового аксіально 

намагніченого феритового резонатора 
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Приклади порівняння розрахунків за описаною моделлю із 

експериментальними результатами наведено на Рис. 2.5 для частотно-польових 

залежностей дискового резонатору з нікелевого фериту (D=1.0 мм, S=0.26 мм) та на 

Рис. 2.15 для АЧХ дискових гіромагнітних резонаторів з ЗІГ. У першому випадку 

залежність незбурених частот від поля 0( )rif H  розраховувалася по формулі (1.7), 

після чого розштовхування враховувалося за формулою (2.8), шляхом підбору 

параметра Ω . У другому, частоти rif  було взято з експерименту, а величини К1, К2, 

М, підбиралися з умови мінімальної середньоквадратичної похибки.  

 

2.2 Експериментальні дослідження розщеплення частот власних мод у 

магнітному полі у циліндричних резонаторах із гранатів у міліметровому 

діапазоні частот 

 

2.2.1 Власні частоти МДР. Експеримент 

 В ході експерименту досліджувалися два резонатори, виготовлених з 

монокристалу ЗІГ. У діапазоні частот 75-110 ГГц використовувався резонатор у 

формі диску діаметром D=1.2 мм і товщиною S=0.26 мм. Такі розміри зумовлювали 

наявність частот нижчих власних діелектричних резонансів зразка саме у W-

діапазоні, див. формули (2.1), (2.2). Інший диск ЗІГ, розмірами D=1.6 мм і S=0.45 

мм, вивчався в інтервалі частот 40-60 ГГц. Надалі будемо позначати більший за 

розмірами зразок як диск А, а менший – диск Б. Схематичне розташування 

досліджуваних зразків у хвилеводах відповідного діапазону показано на Рис. 2.6. 

 

 
Рис. 2.6. Схема розташування зразків у хвилеводі 
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Дані по залежності статичної намагніченості зразка від прикладеного 

магнітного поля були отримані за допомогою магнітометра СКВІД та показані на 

Рис. 2.7. для одного із зразків. З них видно, що намагніченість насичення складає 

04 Mπ =1750 Гс, при цьому гістерезис кривої намагнічування майже відсутній (як 

остаточна намагніченість, так і коерцитивна сила дуже маленькі). 

Мікрохвильові вимірювання проводилися за допомогою векторних 

аналізаторів НВЧ кіл Agilent E8361A (для U-діапазону) та Agilent N5242A з блоком 

розширення N5260A для W-діапазону. Зразки розташовувалися у хвилеводних 

фланцях, вставлених між площинами відліку каліброваних прямокутних металевих 

хвилеводів. Таким чином вимірювався тільки внесок у АЧХ та ФЧХ від фланця зі 

зразком всередині. Вся конструкція розміщувалася між полюсами електромагніту 

так, щоб зовнішнє магнітне поле H0 було направлено вздовж осі резонатора. Типові 

АЧХ резонатора, виміряна у діапазоні частот 75-110 ГГц при різних значеннях H0 

показані на Рис. 2.8. Бачимо, що магнітне поле знімає виродження по частоті мод з 

протилежним напрямком обертання електромагнітного поля і це частотне 

розщеплення зростає зі збільшенням магнітного поля. Показані тільки найнижчі по 

частоті моди.  

 

 
Рис. 2.7. Крива гістерезису для дискового резонатора з монокристалу ЗІГ за 

кімнатної температури  
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Рис.2.8. АЧХ магнітодіелектричного резонатора з монокристалу ЗІГ при 

різних значеннях магнітного поля 

 

 Як відомо, у гіромагнітному середовищі чисті хвилі типу Е- чи Н- існувати не 

можуть (окрім випадку 0=β ) [160]. Натомість, ці моди будуть гібридними, HE чи 

EH. Для ідентифікації цих мод скористаємося позначеннями, прийнятими для 

діелектричних хвилеводів [158]. Дійсно, якщо обчислити значення компонент 

тензора сприйнятливості для ЗІГ на частоті 50 ГГц, та при значенні внутрішнього 

поля H0 =1 кЕ, то знаходимо μ =0.995 і aμ =0.098, що, насправді, досить близько до 

відповідних значень для чисто діелектричних матеріалів (відповідно, μ =1, aμ =0). 

Таким чином, власні моди магнітодіелектричного хвилеводу чи резонатора можна 

розглядати як збурені моди відповідних діелектричних структур, і, по аналогії з 

діелектричними хвилеводами чи резонаторами, класифікувати основну моду як HE 

[158]. Відповідно, моди резонатора будемо позначати як nmpHE± , де n=0,1,2… – число 

азимутальних варіацій електромагнітного поля (а також порядок функції Бесселя, 

що описує просторовий розподіл полів, див. (1.5)), а m=1,2,… позначає номер 

кореня відповідного дисперсійного рівняння. Знак ±  відповідає обертанню у часі 

полів власних мод за годинниковою стрілкою чи проти. Нарешті індекс р відповідає 
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індексу поздовжнього хвильового вектора pβ , див. (2.3). Найнижчі за частотою моди, 

відповідно, матимуть позначення 111HE± . 

Порівняння експериментально виміряної частотно-польової залежності 

найнижчої розщепленої моди першого МДР з теоретичним розрахунком показано на 

Рис. 2.9. Найкраще узгодження отримано при значенні діелектричної проникності 

=ε 15.7, що узгоджується з відомими даними [154]. Рисунок також демонструє одну 

суттєву відмінність магнітоелектричних коливань від класичних магнітостатичних 

(Уокерівських) чи спінових коливань: у той час як керування магнітним полем 

частотою останніх відбувається у намагнічених до насичення зразках, тут ситуація є 

протилежною – перестроювання частоти МДК магнітним полем є найбільшим саме 

у ненасиченому (багатодоменному) стані. А у насиченому стані ефективність 

перестроювання rate 0/rf H∂ ∂  є незначною.  

 
Рис. 2.9. Залежність частот МДК резонатора, що лежить безпосередньо на металі, 

від магнітного поля. Показані два нижчі моди з W-діапазону. Точки – експеримент, 

лінія – розрахунок 

 

Такий результат є цілком очікуваним, і випливає з виразу (2.5). Дійсно, у 

ненасиченому стані тензор μ̂  залежить тільки від значення сумарної намагніченості 

M, яка при зміні поля від 0 до поля насичення Hsat змінюється дуже сильно, від 

майже 0 до M0 (див. Рис. 2.7). Це, в свою чергу, викликає сильну зміну частоти МДК. 
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Натомість у насиченому стані M = M0, і не змінює постійною, таким чином зміни 

компонент μ̂  визначаються лише магнітним полем H0. А враховуючи, що γω /0 <<H , 

зміни величин μ  та aμ  будуть незначними, як і зміни резонансних частот. 

Також, як видно з цього рисунка, незважаючи на теоретичні передбачення про 

виродженість частот власних мод у нульовому зовнішньому магнітному полі, дані 

моди вже є розщепленими по частоті навіть без поля. Це є наслідком неповної 

ортогональності полів власних мод і взаємодії між ними, що і призводить до зняття 

виродження, див (2.8).  

 
Рис. 2.10. АЧХ магнітодіелектричного резонатора з монокристалу ЗІГ при 

різних значеннях магнітного поля 

 
Рис. 2.11. Залежність частот МДК, що лежить на металі, від магнітного поля. 

Показані два нижчі моди з U-діапазону. Точки – експеримент, лінія – розрахунок 
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На рис 2.10, 2.11 показано аналогічні результати для іншого, більшого за 

розмірами диску ЗІГ (D=1.6 мм, S=0.45 мм). Вимірювання проводилися аналогічно. 

Видно, що загальні тенденції, відмічені вище, залишаються в силі, лише центральна 

частота зменшується приблизно у 1.5 рази.  

Для того, щоб визначити якість ЗІГ як НВЧ діелектрика, було проведено 

вимірювання власної добротності досліджуваного МДК, шляхом аналізу записаних 

діаграм Сміта відповідних резонансів. Вимірювання проводилися в усьому діапазоні 

значень підмагнічуючого поля, в якому спостерігалася зміна частоти МДК (в даному 

випадку 0-2000 Е). Точність визначення добротності складала 5-7 %. 

Досліджувалося дві експериментальні конфігурації: зразок, що безпосередньо 

лежить на металі (Рисунок 2.6), та зразок, розташований посередині хвилеводу на 

підставці з пінопласту. У останньому випадку забезпечувалась максимальна 

відстань від резонатора до обох широких стінок хвилеводу, відповідно, 

мінімізувалися індуктивні втрати у металі, і добротність визначалася головним 

чином втратами у діелектрику. Були отримані наступні результаті: у першому 

випадку добротність мод у вказаному інтервалі значень поля змінювалася у межах 

430-460 одиниць, а у другому – у межах 1060-1340. Таким чином, розташування 

зразка на металі призводить до погіршення добротності у 2.5-3 рази. Отже для 

досягнення найменших втрат МДР слід розташовувати на максимальній відстані від 

найближчої металевої стінки. При цьому аналогічні вимірювання для монокристалу 

гексафериту барію у міліметровому діапазоні частот показали діелектричну 

добротність лише 85-120 на металі та 200-250 на відстані від нього. 

 

2.2.2 Власні частоти МДР. Обговорення 

 Вищенаведені теоретичні та експериментальні результати показують, що 

дискові магнітодіелектричні резонатори ЗІГ можуть використовуватися як базові 

компоненти перестроюваних магнітним полем пристроїв, що працюють у 

міліметровому діапазоні частот, зокрема у U- та W-діапазонах. Однак є певні 

особливості поведінки власних частот МДР у магнітному полі, яким треба 

приділити увагу. 
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 Перший із них стосується розщеплення власних частот у нульовому 

магнітному полі. Окрім вже згаданої взаємодії між неортогональними модами може 

бути ще одна причина цього явища, а саме наявність у тензора магнітної 

проникності ненульової недіагональної компоненти при H0 =0. З одного боку, петля 

статичного гістерезису вказує на майже нульову остаточну намагніченість зразка, 

що згідно з (2.5) означає 0)0( 0 ==Haμ . Однак слід ще перевірити справедливість 

теоретичної моделі, використаної при запису високочастотного тензора. Як було 

сказано раніше, вона є вірною для випадку, коли зразок розбитий на велику 

кількість доменів. А при малій кількості доменів, як показує розрахунок [149], 

залежність aμ  від M може суттєво відрізнятися від лінійної.  

Спробуємо оцінити кількість доменів у нашому випадку. Прийнявши для ЗІГ 

розмір домену [ ] 0.013 [ ]d см S см= [107] для S=0.026 см отримаємо d=21 мкм, і повну 

кількість доменів порядку N ≈ D/d=60. Натомість, для гексафериту барію, для 

резонатора тих самих розмірів, використовуючи параметри матеріалу з [161] 

заходимо N ≈ 560. Отож, для сильно анізотропних матеріалів умова наявності у 

матеріалі у розмагніченому стані великої кількості доменів виконується з запасом, і 

можна вважати, що 0)0( 0 ==Haμ , а розштовхування у нульовому полі пов’язано 

тільки із взаємодією між модами. А от у матеріалах з кубічною анізотропією число 

доменів може бути невеликим, отже можлива ситуація 0( 0) 0a Hμ = > , що може стати 

додатковим фактором початкового розщеплення. В той же час вибір більш тонкого 

зразка (менше S) повинен послабити цей ефект. 

 Тим не менш, при ненульовому полі, для ЗІГ (у якого /AH ω γ<< ), для тензора 

проникності є справедливою досить проста формула (2.5), що підтверджується 

гарним узгодженням між теорією та експериментом. Для гексаферитів у яких 

/AH ω γ≈  обов’язково необхідно використовувати більш складний вираз (2.6).  

Далі розглянемо детальніше ефективність перестроювання частоти магнітним 

полем 0/ HF ∂∂ . Як випливає з теорії, максимальна величина зміни частоти 

max 0( ) ( 0)r rf f M M f MΔ = = − =  для кожної моди визначається лише намагніченістю 

насичення зразка, а отже має бути незалежною від частоти. І дійсно, з Рис. 2.9, 2.11 
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випливає, що експериментальне розщеплення частот 

111 111 max2HE HEf f f
+ −

− ≈ Δ в 

магнітному полі H0=2000 Е становить 3.46 ГГц у U-діапазоні та 3.59 ГГц у W-

діапазоні, тобто відрізняються менше ніж на 4%.  

При цьому майже все перестроювання відбувається під час переходу від 

розмагніченого до насиченого стану. Для монокристалів без дефектів, з лінійною 

петлею гістерезису (див. Рис. 2.7), поле насичення satH  може бути оцінено як 

zzsat NMH 04π= , де 0M  – намагніченість насичення. Нарешті, взявши до уваги 

приблизно лінійність залежності fΔ  від H0 можна оцінити ефективність 

перестроювання як max

0

r

sat zz

ff const
H H N

Δ∂
≈ =

∂
. Таким чином, для максимізації цього 

параметра слід обирати форму зразків, що відповідала б мінімальному zzN , тобто 

циліндри є кращими за диски. 

Нарешті, було зроблені теоретичні оцінки перспектив використання 

магнітодіелектричних резонаторів на більш високих частотах за рахунок зменшення 

розмірів резонатора. У результаті з’ясувалося, що при зростанні резонансної частоти 

від 100 ГГц до майже 1 ТГц, максимальне розщеплення частот у магнітному полі 

залишається незмінним в усьому вказаному інтервалі (діелектрична проникність при 

цьому вважалася незалежною від частоти).  

Таким чином, на основі отриманих даних можна стверджувати, що у випадку 

магнітодіелектричних резонаторів центральна робоча частота визначатиметься 

розмірами резонатора та його діелектричними властивостями, у той час як діапазон 

керування частотою магнітним полем буде залежати від його магнітних 

властивостей, а саме намагніченості насичення.  

 

2.2.3 Дослідження фазочастотних характеристик МДР 

Дослідження проводилися на двох дискових МДР із ЗІГ, геометричні 

параметри яких наведено у попередньому пункті, а саме диску А та диску Б. Диски 

розташовувалися посередині широкої стінки хвилеводу, безпосередньо на металі 

(див. вставку на Рис 2.12). Комплексна матриця розсіювання вимірювалася за 

допомогою векторних аналізаторів НВЧ кіл. Вимірювальні комірки являли собою 
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фланці хвилеводів відповідних діапазонів з розмішеними всередині дисковими 

магнітодіелектричними резонаторами. Амплітуда та фаза кожного з S-параметрів 

записувалися в усьому частотному діапазоні при різних значеннях зовнішнього 

магнітного поля, прикладеного вздовж осі симетрії зразка. 

Типові частотні залежності |S21| при кількох різних величинах магнітного поля 

для диску А показані на Рис. 2.12. При всіх значеннях магнітного поля видно дві 

розщеплені по частоті магнітодіелектричні моди, власні поля яких мають 

циркулярну поляризацію з різними знаками. Зі збільшенням магнітного поля частота 

однієї із мод зростає, а іншої – зменшується, залишаючись при цьому суттєво вище 

за частоту ФМР у матеріалі при тих же значеннях поля.  

 
Рис. 2.12. Частотні залежності модуля коефіцієнта передачі S21 при різних 

значеннях зовнішнього магнітного поля для гіромагнітного дискового резонатора із 

ЗІГ. Вставка показує розташування зразка у хвилеводному фланці 

 

Зосередимо надалі свою увагу на області частот, розташованих між частотами 

магнітодинамічних резонансів. На Рис. 2.13 показано цей інтервал частот (55-56.6 

ГГц) у збільшеному масштабі. Рисунок одночасно відображає частотні залежності 

найбільш цікавих параметрів зразка: фазу коефіцієнта передачі, внесені втрати та 

коефіцієнт стоячої хвилі (КСХ). Розглянуті значення магнітного поля починаються 

не від нуля, а від H0=500 Е, це зумовлено тим, що для спостереження ефекту, що нас 
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цікавить, спочатку треба створити достатню різницю частот власних мод. Вибір 

точки для спостереження керованого магнітним полем фазового зсуву робиться з 

умови одночасного забезпечення малих внесених втрат, низького КСХ та значного 

керованого зсуву фази сигналу, що пройшов. З Рис. 2.13 видно, що для диску А ці 

умови виконуються в області між частотами розщеплених мод, і найкращі 

параметри досягаються в околі частоти 55.8 ГГц. 

 
Рис. 2.13. Залежність зсуву фази, КСХ та внесених втрат від частоти для 

дискового МДР із ЗІГ (диск А) при різних значеннях магнітного поля. Вертикальна 

штрихована лінія показує точку спостереження 

 

На вказаній частоті можлива керована магнітним полем зміна фази сигналу на 

310, при цьому КСХ не перевищує 1.54, а внесені втрати складають 0.3-1.25 дБ, з 

яких приблизно 0.1-0.2 дБ є наслідком неповного узгодження зразка, а решта 

відповідають поглинанню у матеріалі. В результаті фактор якості [162] для 

резонатора становить 24.6°/дБ. 

Характеристики вимірювальної комірки з диском Б, що працює у W-діапазоні, на 
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частоті 83.9 ГГц, показано на Рис. 2.14. Характеристики досить схожі з попереднім 

випадком, хоча втрати є очікувано вищими і складають від 1 до 1.5 дБ. При цьому 

фазовий зсув становить 28°, отже фактор якості є дещо меншим – 18.6°/дБ. 

 
Рис. 2.14. Те ж, що і на Рис. 2.13, але для диску Б 

 

Отже, як свідчать наведені результати, робоча частота резонансного 

фазообертача (яка у свою чергу визначається частотами розщеплених магнітним 

полем мод МДР) може бути задана шляхом вибору форми та розмірів зразка. При 

цьому доступний діапазон простягається від одиниць ГГц до суб-ТГц частот.  

Порівняння експериментальних даних з теоретичними розрахунками було 

здійснено наступним способом: спочатку, експериментальні АЧХ апроксимувалася 

теоретичною залежністю (2.7). Параметри еквівалентної схеми підбиралися так, щоб 

мінімізувати середньоквадратичне відхилення теоретичних та експериментальних 

точок. Знайдені параметри, за необхідності, могли бути дещо модифіковані з метою 

отримати найкраще узгодження в області між резонансними частотами, яка і 

становить найбільший інтерес. Увага приділялася величинам втрат на обох 

резонансних частотах та частотному положенню мінімуму поглинання між ними.  

З’ясувалося, що найкраще узгодження має місце при великих значеннях 

магнітного поля, коли резонанси добре розділені по частоті. Натомість, при малих 
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полях, коли частоти мод є близькими, співпадіння було гіршим. Приклади 

апроксимуючих кривих показані на Рис. 2.15.  

 
Рис. 2.15. Експериментальні АЧХ (суцільна лінія) та теоретичний розрахунок за 

моделлю еквівалентної схеми для диску А при H0=1000 Е та для диску Б при 

H0=1600 Е 

 

При цьому для різних значень H0 були отримані наступні еквівалентні параметри 

для низькочастотної (індекс 1) та високочастотної (індекс 2) мод: M=0.06-0.08, 

K1=0.5-1.4, 1fΔ =0.35-0.55 ГГц, K2=150-210, 2fΔ =0.01-0.02 ГГц. 

Відзначимо, що параметр зв’язку виявився відносно невеликим, M ~ 0.1, що 

вказує на слабкий зв’язок, однак все ж не настільки слабкий, щоб ним можна було 

знехтувати. Також ми бачимо, що K2>>K1, внаслідок набагато більшого поглинання 

у резонансі для високочастотної моди. Отримана при підборі ширина лінії резонансу 

для високочастотної моди виявилася приблизно у 15 разів менше (а, відповідно, її 

власна добротність у 15 разів більше), ніж у низькочастотного резонансу. З точки 

зору еквівалентної схеми це означає, що R1>>R2, отже для низькочастотної моди 

мають бути присутні якісь додаткові втрати. Оскільки головна відмінність між 

модами полягає у стані власної поляризації [35], можна припустити, що така різниця 

у втратах пов’язана, наприклад, з поляризаційно-чутливим збудженням поверхневих 

електромагнітних хвиль у металевих стінках хвилеводу [163].  

Після того, як з залежностей |S21| від f визначалися параметри еквівалентної 

схеми, вони підставлялися у фазову частину рівняння (2.7) і розраховувалася 
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залежна від магнітного поля фаза хвилі на певній частоті. Далі диференційний 

фазовий зсув визначався за формулою 0 21 0 21 0( ) arg ( ) arg ( )H S H S H constϕΔ = − = . 

Результати розрахунку для диску А та диску Б показані на Рис. 2.16 разом з 

експериментальними даними. Видно, що хоча криві є якісно подібними, між ними є 

кількісні розбіжності, особливо сильні при великих значеннях магнітного поля. 

Враховуючи, що використана модель дає певні розбіжності також і при порівнянні 

АЧХ, цю невідповідність можна віднести на рахунок недосконалості застосованої 

теоретичної моделі зв’язаних резонаторів.  

 
Рис. 2.16. Порівняння експериментально виміряного диференційного фазового зсуву 

та теоретичних розрахунків для диску А (f=55.8 ГГц) та диску Б (f=83.9 ГГц) 

 

Застосуємо тепер до аналізу фазочастотних характеристик розглянутого МДР з 

двома резонансними частотами іншу, більш просту, теоретичну модель, яка, тим не 

менш, дозволить продемонструвати переваги використання розщеплених магнітним 

полем резонансів.  

Для цього ми припустимо, що зв’язок між резонансами відсутній (M=0) і вони 

достатньо сильно розділені по частоті (якщо 1 1ξ ≈ , то 2 1ξ >>  або навпаки). У цьому 

випадку фазу можна представити аналітичним виразом 21
j j

j
j j

K
arctg

K
ξ

ϕ
ξ

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟⎜ ⎟+ +⎝ ⎠

, j=1,2 

[145]. Типовий вигляд ФЧХ для резонатора з двома виродженими по частоті модами 

показано на Рис. 2.17 суцільними лініями. Нехай після прикладання магнітного поля 
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резонансні частоти змінилися, а саме одна частота зменшилась, а інша – зросла 

(вважаємо при цьому, що jK  залишились незмінними). Для цього випадку нові ФЧХ 

(показані штрихованими лініями) були побудовані за допомогою заміни 

( )0( ) /j j rj rj j j jf f H fξ ξ ξ ξ→ + − Δ = + Δ . Тепер, для того, щоб уникнути великих втрат, 

оберемо робочу частоту f0 між резонансними частотами розщеплених мод. 

Відповідне їй нормоване розстроювання буде ( )0 0 /j rj jf f fξ = − Δ . 

 
Рис. 2.17. Фазочастотні характеристики низько- та високочастотного резонансів 

при умові, що їх резонансні частоти перестроюються зовнішнім магнітним полем у 

протилежних напрямах 

 

Тоді, повний диференціальний фазовий зсув буде 1 2ϕ ϕ ϕΔ = Δ + Δ , де кожен  

(2) (1)
j j jϕ ϕ ϕΔ = − = 2 2

( )
1 ( ) 1

j j j j j

j j j j j

K K
arctg arctg

K K
ξ ξ ξ

ξ ξ ξ
⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ Δ

−⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟+ + + Δ + +⎝ ⎠ ⎝ ⎠
= 

( ) ( )
2

2 2 2

(1 )
1 ( ) 1 ( )

j j j j j j

j j j j j j j j j

K K
arctg

K K K
ξ ξ ξ ξ

ξ ξ ξ ξ ξ ξ

⎛ ⎞Δ + − − Δ
⎜ ⎟=
⎜ ⎟+ + + Δ ⋅ + + + + Δ⎝ ⎠

. 

З останньої формули можна легко отримати, що для моди, частота якої 

зменшується, фазовий зсув буде додатній ( 0jϕΔ > ), коли робоча точка знаходиться в 

інтервалі 2 / 4 1 / 2j j jKξ ξ− Δ + + − Δ 0 jξ< < 2 / 4 1 / 2j j jKξ ξΔ + + − Δ  і від’ємний ( 0jϕΔ < ) в 

інших випадках. Для моди зі зростаючою частотою знаки фазового зсуву будуть 

протилежними, див. також Рис. 2.17.  
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У проведених експериментах зсув з магнітним полем резонансних частот 

0( )rj rjf H f−  в усіх ситуаціях не перевищував 0.8 ГГц, в той час як ширини 

резонансних ліній могли суттєво відрізнятися. Для високочастотної моди з великою 

добротністю виконувалося співвідношення 2 0 2rf f fΔ << − , отже розстроювання 

02 1ξ << − . Відповідно до наведених міркувань, це означало, що для цієї моди фазовий 

зсув 2ϕΔ  був завжди додатній. З іншого боку для низькочастотної моди знайдене 

значення 1fΔ  було порядку 0.3-0.5 ГГц, отже величина 01ξ  є малою та позитивною. 

Тоді, як видно з Рис. 2.17, при малих розстроюваннях диференційний фазовий зсув 

для першої моди 1ϕΔ  також є додатнім.  

При цьому на фіксованій частоті f0 найбільше значення 1ϕΔ  буде спостерігатися 

при відносно невеликих зсувах резонансної частоти. Для більших 1ξΔ  фазовий зсув 

зменшиться за величиною, і врешті-решт стане негативним. Отже, існує певний 

діапазон зміни резонансної частоти, який у нормованих одиницях задається виразом 

( ) 2
1 1 1 01 01max

0 ( 1 ) /Kξ ξ ξ ξ< Δ < Δ = + − , в якому низькочастотний резонанс даватиме 

позитивний внесок у повний фазовий зсув ϕΔ . Отже, якщо точка спостереження f0 

обрана так, що виконуються умови 02 1ξ << −  і, одночасно, 01 1 2ξ ≈ − , то 

диференціальні фазові зсуви від обох резонансів 1ϕΔ  і 2ϕΔ  будуть додатними і 

складатимуться разом. Така ситуація є неможливою у випадку, коли обидві 

розщеплені моди мають порівняні ширини ліній ifΔ , адже тоді 01 02ξ ξ≈ . Однак у дані 

ситуації – розщеплені магнітним полем резонанси дискового МДР, що лежить 

безпосередньо на металі – добротності мод суттєво відрізняються, що має 

вирішальне значення. За таких умов керований магнітним полем фазовий зсув на 

частоті між резонансними частотами власних мод буде більшим, ніж якби був 

присутній лише один резонанс, що мало місце, скажімо, у роботі [164] (за умови, що 

всі інші параметри залишилися б незмінними).  

Присутність взаємодії між модами та зміни коефіцієнта зв’язку резонатора з 

хвилеводом при зміні магнітного поля, звичайно, внесуть поправки у наведене вище 

якісне пояснення, однак загальні висновки повинні залишиться справедливими.  
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З прикладної точки зору, досліджені МДР продемонстрували фактор якості на 

рівні 25°/дБ у U-діапазоні та 19°/дБ у W-діапазоні. Перше число є цілком 

порівняним з величинами, досягнутими для напівпровідникових фазообертачів [165-

167], однак поступається приладам на основі ліній передачі з розподіленими MEMS 

[168]. Зроблені нами теоретичні оцінки та дані експериментів показують, що 

суттєвого збільшення фазового зсуву для одноланкової конструкції досягти не 

вдасться. Більший фазовий зсув можна отримати, використавши лінійку однакових 

МДР, розташованих у відрізку хвилеводу. При розміщенні резонаторів на відстані 

4/3λ  між центрами дисків, 180° зсув можна отримати при довжині хвилеводу 

близько 24 мм у U-діапазоні та 17 мм у W-діапазоні.  

Магнітне поле, при якому величина фазового зсуву досягає насичення, становить 

≈ 1400 Е для диску А та ≈ 1600 Е для диску Б. Ця величина відповідає полю 

насичення satH , при якому зникає доменна структура і зразок переходить у 

насичений стан. Відповідно, необхідний для максимальної зміни фази діапазон 

значень магнітного поля складає 00 satH H< < . Для зменшення satH  можна 

використовувати ЗІГ із частковим заміщенням атомів заліза діамагнітними 

катіонами та/або обирати зразок з більшим відношенням S/D, щоб зменшити 

поздовжній розмагнічуючий фактор zzN .  

Як було обговорено у попередньому підрозділі, для резонаторів із ЗІГ 

характерним є початкове (в нульовому магнітному полі) розщеплення частот 

власних мод, внаслідок або особливостей доменної структури [149, 150] або 

внаслідок зв’язку між модами через втрати у металевих стінках. У даному контексті 

це можна розглядати як перевагу, оскільки при цьому область з малими втратами 

між власними частотами створюється автоматично, навіть без зовнішнього поля і 

фазообертач буде ефективно працювати, вже починаючи з малих значень H0.  

Останнє, що слід відзначити, це значний динамічний діапазон потенційного 

фазообертача за потужністю вхідного сигналу. Дійсно, оскільки він базується на 

явищі діелектричного резонансу, а не на ФМР, характерних для спін-хвильових 

приладів нелінійних ефектів при великих потужностях [169] можна уникнути, через 

значну різницю між робочою частотою та частотами спінових хвиль. 
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2.3 Розщеплення частот власних мод у магнітному полі у циліндричних 

резонаторах з гексаферитів 

 

2.3.1 Методика вимірювання магнітних та діелектричних параметрів 

монокристалічних та заміщених гексаферитів  

Розвинену у ході проведених досліджень методику визначення параметрів 

гексаферитів М-типу у міліметровому діапазоні проілюструємо на прикладі двох 

резонаторів, із BaAl2Fe10O19 (надалі – BaAlM), розмірами 1.72×0.84×0.080 мм3, та із 

SrAl1.6Fe10.4O19 (SrAlM), розмірами 1.75×0.91×0.205 мм3, повний спектр магнітних 

збуджень яких (включаючи і доменний резонанс) знаходився у межах W-діапазону.  

При вимірюванні діелектричних властивостей зразки розміщувалися поблизу 

геометричного центру поперечного перерізу хвилеводі (на максимальній відстані від 

його стінок, з метою зменшення індуктивних втрат у металі). Приклад АЧХ зразка 

SrAlM в усьому частотному діапазоні, при певному значенні зовнішнього 

магнітного поля, показано на Рис. 2.22. Спостерігаються 4 діелектричні моди та 

один сигнал від ФМР.  

 
Рис. 2.18. АЧХ зразка SrAlM у зовнішньому магнітному полі 7960 Е 

 

Діелектричні параметри знаходилися шляхом дослідження частот та 

добротності діелектричних резонансів. Так, для визначення діелектричної 

проникності зразка було здійснено порівняння експериментально знайдених частот 
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магнітодинамічних мод у нульовому зовнішньому полі з теоретичними виразами 

(2.1), (2.2). Для даної геометрії зразків поперечне хвильове число для мод Нnmδ (чи 

Еnmδ) задавалося виразом 
22
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nk π  [145], де a та b – поперечні розміри 

зразка. Резонанси, показані на Рис. 2.18 були ідентифіковані як Н11δ,Е10δ, Н12δ та Н13δ. 

Найкраще узгодження було досягнуте для значень ||ε ε⊥= =18.3, при цьому 

розбіжність між теорією та експериментом не перевищувала 0.5 %.  

Для визначення діелектричних втрат були записані діаграми Сміта кожного із 

резонансів, після чого власна добротність була обчислена за методикою, описаною у 

[170]. Тангенс кута діелектричних втрат визначався відповідно до 0/1 Qtg ≈εδ  [171], 

де для кожного матеріалу обиралася мода з найвищою добротністю. Отримані 

значення (наведені у Табл. 2.1) не сильно відрізняються від раніше опублікованих 

001.0=εδtg  для чистого SrM на частоті 94 ГГц [171] та Al-заміщеного SrM на 9.5 

ГГц [13]. 

Для дослідження магнітних властивостей ті ж самі зразки закріплювався на 

хвилеводному короткозамикачі, потрапляючи, таким чином, у максимум амплітуди 

змінного магнітного поля хвилі. Відрізок хвилеводу зі зразком розміщувався між 

полюсами електромагніту, поле якого було направлено перпендикулярно до 

поверхні зразка. Самі резонатори були вирізані так, щоб напрямок легкої осі 

співпадав з нормаллю до поверхні.  

Для вимірювання магнітних параметрів було проведено аналіз частотно-

польової залежності основної моди прямих об’ємних магнітостатичних коливань 

(ПОМСК) у діапазоні значень зовнішнього магнітного поля від 0 до 10 кЕ. Увага 

приділялася двом точкам цієї залежності: (1) доменний резонанс у нульовому полі, 

частота якого 0H Af Hγ= =  [172] та (2) значення магнітного поля зриву, при якому 

відбувається перехід від багатодоменного до однорідно намагніченого стану 

zzc MNH π4= [173]. Поле зриву знаходилося шляхом порівняння частотно-польових 

залежностей, записаних при зростанні та при зменшенні магнітного поля, як точка, 

де ці криві починали розходитися. З нього безпосередньо визначалася величина 
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намагніченості насичення Mπ4 . Гіромагнітне значення знаходилося за нахилом 

частотно-польової залежності у насиченій області, а поле анізотропії AH  – за 

знайденим γ та частотою доменного резонансу. 

Безрозмірний параметр дисипації α  знаходився з виразу 01/ (2 )Qα =  [174], де 

ненавантажена добротність розраховувалася так само, як і для діелектричних 

резонансів. Ширина лінії ФМР 2 /H αω γΔ =  у діапазоні частот 76-99 ГГц варіювалася 

у межах 200-400 Е для BaAlM та 100-450 Е для SrAlM. Зростання HΔ  у порівнянні з 

30-50 Е для чистих барієвих та стронцієвих гексаферитів [175-178] може бути 

пояснене високим рівнем домішок Al. Магнітні параметри досліджених матеріалів 

наведено у Таблиці 2.1. 

 

Таблиця 2.1. Діелектричні та магнітні параметри заміщених гексаферитів М-типу  

Матеріал ⊥ε  εδtg ·103 γ (МГц/Е) Mπ4 (Гс) aH (кЕ) α ·103 

SrAlM 18.3 1.8 2.29 2690 35.6 4.7 ± 2 

BaAlM 19 2.4 2.51 2330 34.1 3.6 ± 0.7

 

Значення Mπ4  для BaAlM є близьким до опублікованих раніше даних [22, 23], 

а для SrAlM воно близьке до величини, наведеної у [179], однак перевищує дані з 

[180]. Поле анізотропії виявилося вищим від наведених у літературі значень [13, 22, 

24, 180], для обох зразків. Також можна відзначити неочікувано низькі значення 

гіромагнітного відношення. Відзначимо однак, що величини γ , менші за 2.8 МГц/Е, 

були зафіксовані як для чистого гексафериту барію [181, 182], так і для фериту з 

домішками Al [22, 25].  

 

2.3.2  Експериментальні дослідження розщеплення частот власних мод у 

резонаторах із гексаферитів у міліметровому діапазоні частот 

В даному підрозділі представлені результати дослідження дискового МДР, 

виготовленого із монокристалу гексафериту М-типу, а саме гексафериту барію 

(BaFe12O19, надалі BaM) з наступними магнітними параметрами: намагніченість 
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насичення Mπ4 = 4800 Гс, поле одновісної анізотропії aH =16.8 кЕ [183]. Резонатор 

мав розміри D=1.24 мм, S=0.28 мм, при цьому незбурені магнітним полем частоти 

найнижчих мод знаходилися у W-діапазоні. Досліджуваний зразок розміщувався у 

фланці хвилеводу стандарту WR-10, довжиною 3.62 мм, зафіксований між 

діелектричним прошарками з поліетилену та пінопласту (Рис. 2.19). Змінюючи 

товщину нижнього прошарку d1, а отже і відстань між резонатором та металевою 

стінкою хвилеводу, можна було змінювати початкове значення частоти вироджених 

діелектричних мод НE±11δ. 

 
Рис. 2.19. Експериментальна вимірювальна комірка для дослідження дискового 

МДР із BaM 

 

Вимірювання НВЧ характеристик зразка проводилося за допомогою векторного 

аналізатора НВЧ кіл, за методикою, описаною у попередньому підрозділі. 

Вимірювальна комірка розташовувалася між полюсами електромагніту таким 

чином, щоб поле H0 було направлено вздовж осі симетрії резонатора. 

Приклади АЧХ структури, записані у діапазоні частот 75-110 ГГц при різних 

значеннях зовнішнього магнітного поля, показані на Рис. 2.20. Товщина 

діелектричного прошарку у цьому випадку було 30 мкм. Бачимо, що при нульовому 

полі спостерігається одна квазі-діелектрична мода (ідентифікована як НE±11δ), яка 

при зростанні H0 розщеплюється на дві. При цьому частота моди НE+11δ монотонно 

зростає зі збільшенням поля, а частота моди НE-11δ демонструє точку повороту при 

значення поля, що відповідає полю насичення. При визначенні знаку першого 

індексу моди прийняті позначення роботи [35].  
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Рис. 2.20. Частота залежність модуля коефіцієнта передачі S12 досліджуваної 

структури з BaM при кількох різних значеннях H0. Товщина діелектричного 

прошарку – 30 мкм 

 

 На наступних рисунках представлено результати дослідження частотно-

польових залежностей мод гіромагнітного резонатора з гексафериту барію у 

хвилеводі W-діапазона. Так, на Рис. 2.21 наведені залежності для резонатора, що 

лежить безпосередньо на металі, причому показано всі знайдені моди. Ці моди у 

нульовому поля (коли резонатор можна вважати діелектричним) відповідають 

модам HE±11δ, HE±21δ and НE01δ. Бачимо, що у повній відповідності з теоретичними 

передбаченнями, розщеплення у зовнішньому магнітному поля зазнають лише моди 

з ненульовим азимутальним індексом, у той час як мода Н01δ залишається єдиною, 

хоча її частота і стає залежною від поля.  

Виміряна зміна частоти для моди НE+11δ становила 11.7 ГГц у інтервалі 

прикладених полів від 0 до 10 кЕ. Що стосується моди НE-11δ, її частота при 

зростанні поля виходила за межі W-діапазону. Однак додаткові вимірювання, 

проведені у V-діапазоні (50-75 ГГц), показали, що мінімальне значення її частоти 
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становить 72.1 ГГц, що відповідає зміні частоти на -7.1 ГГц. Наступна, розташована 

вище по частоті, мода має діапазон перестроювання частоти 9.8 ГГц для випадку 

НE+21δ та ≈-6 ГГц для НE-21δ. При цьому при відносно малих підмагнічуючих полях 

(H0<4 кЕ), частоти змінюються з полем майже лінійно, і нахил частотно-польової 

залежності становить 1.48 МГц/Е, -1.78 МГц/Е, 1.49 МГц/Е and -1.74 МГц/Е для мод 

НE+11δ, НE-11δ, НE+21δ, НE-21δ, відповідно. Таким чином, дві нижчі моди з ненульовим 

азимутальним індексом демонструють майже однакову керованість у магнітному 

полі. Що стосується моди НE01δ, її частота зростає зі збільшенням поля приблизно на 

2 ГГц, однак, як вже було відмічено, розщеплення не спостерігається. 

 
Рис. 2.21. Частотно-польова залежність у W-діапазоні нижчих мод дискового МДР із 

BaM, що лежить безпосередньо на металі 

 

Надалі, увага була зосереджена лише на основній моді НE±11δ МДР. Була 

проведена серія вимірювань для структур з різною товщиною діелектричного 

прошарку d1. Частоти власних мод записувалися при послідовному зростанні 

магнітного поля від 0 до максимального значення, а далі – при зменшенні поля 

знову до 0. Експериментальні результати зібрані разом на лівому графіку Рис. 2.22. 

Видно, що при зростанні d1 частота моди у нульовому полі також зростає, що 

відповідає теоретичній моделі, див. формулу (2.1) та Рис. 2.3. Було знайдено, що 
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використовуючи прошарки різної товщини можна, при незмінних геометричних 

розмірах самого МДР, зміщувати частоту найнижчої моди фактично в усьому 

діапазоні 85-110 ГГц. Для діелектрика, товщиною більше 225 мкм, частоти моди 

НE±11δ перевищує 110 ГГц і, таким чином, виходить за межі діапазону 

спостереження. Однак зростання частоти супроводжується суттєвим зменшенням 

діапазону перестройки цієї моди магнітним полем. Знайдені експериментально 

параметри керованих магнітним полем мод наведені у Таблиці 2.2. 

 
Рис. 2.22. Частотно-польові залежності мод НE±11δ досліджуваної структури з 

МДР для діелектричних прошарків різної товщини. Видно зміну діапазону 

перестройки частоти магнітним полем зі зростанням d1. У правій частині показано у 

збільшеному масштабі гістерезис частотно-польової залежності для d1=30 мкм 

 

 Таблиця 2.2. Початкова частота та перестроювання магнітним полем 

магнітоелектричних мод структури з дисковим резонатором із ВаМ для 

діелектричних прошарків різної товщини 

Товщина діелектричного 

прошарку d1, мкм 

Частота при 

H0=0, ГГц 

Зміна частоти магнітним полем 

НE+11δ (H0=10 кЕ), ГГц НE-11δ (H0=4 кЕ), ГГц

0 79.19 +11.7 -7.1 
30 85.02 +7.3 -5.6 
85 101.69 +4.5 -1.4 

150 108.11 +1.9 -1 
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 Ще однією цікавою властивістю магнітодинамічних мод гіротропного 

резонатора, знайденої експериментально, є гістерезис залежності частоти мод від 

магнітного поля. З одного боку, така поведінка є очікуваною, адже гістерезис стану 

намагніченості феритових матеріалів (зокрема і гексаферитів) є добре відомим 

явищем. Тим не менш, цей ефект, наскільки нам відомо, раніше не передбачався 

теоретично і не спостерігався експериментально. Тому можна стверджувати, що 

наведені результати є першим експериментальним спостереженням гістерезису 

частот гіромагнітного резонатора у магнітному полі. 

Числові параметри знайденого явища зібрані у Таблиці 2.3. Видно, що як і для 

діапазону перестроювання, збільшення початкової частоти призводить до меншого 

за величиною гістерезису. Гістерезис для конфігурації з d1=0 спостерігати не 

вдалося через взаємодію основної моди з першою вищою (див. Рис. 2.21). 

Відмітимо, що для випадку d1=30 мкм знак стрибка частоти при гістерезисі для 

високо- та низькочастотної мод є різним, а для інших товщин – однаковим. Також 

слід відзначити, що стрибкоподібна зміна частоти при гістерезисі загалом є більшою 

для низькочастотної моди, за винятком d1=150 мкм, коли вони є однаковими у 

межах похибки вимірювання. Значення поля, при якому відбувається стрибок 

частоти, усереднене по всі вимірам, становило H0=2570 Е.  

 

Таблиця 2.3. Гістерезис частоти мод структури з дисковим резонатором із ВаМ для 

діелектричних прошарків різної товщини 

Товщина діелектричного 

прошарку d1, мкм 

Частота при 

H0=0, ГГц 

Стрибок частоти при гістерезисі 

НE+11δ , ГГц НE-11δ , ГГц 

30 85.02 -0.6 +1.7 

85 101.69 +0.4 +0.6 

150 108.11 +0.3 +0.2 

  

 Наприкінці відзначимо відмінності явища керування за допомогою магнітного 

поля частотами магнітодинамічних резонансів від загальновідомого явища ФМР. 

Так, оскільки частота ФМР у нормально намагніченому плоскому диску ВаМ з 
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легкою віссю перпендикулярною до поверхні, задається виразом 

( 4 )af H H Mγ π= + − [107], то для того, щоб частота ФМР досягла, скажімо, 90 ГГц, 

необхідно прикласти зовнішнє магнітне поле порядку 20 кЕ. В той же час, 

керування МДК з тими ж частотами (наприклад, у випадку d1=0) здійснюється вже 

полями у декілька тисяч ерстед, що є суттєво менше, за наведену вище оцінку.

 Якщо використовувати діелектричний прошарок, то початкова частота мод 

МДР зростає ще більше, до понад 100 ГГц, що у випадку ФМР вимагало б 

застосування ще більшого зовнішнього магнітного поля. Отже, використання МДК 

дозволяє реалізовувати ефективне керування частотою власних мод гіроторопного 

резонатора невеликим магнітним полем на частотах, суттєво вищих за частоту ФМР.  

 Щоправда, як випливає з виразу (2.6) при зростанні частоти МДК 

ефективність керування частотою мод резонатора буде зменшуватися. Дійсно, при 

цьому значення недіагональної компоненти тензора магнітної проникності буде 

зменшуватися, внаслідок зростання виразу 2 2
Aω ω− , що стоїть у чисельнику. А 

оскільки частоти МДК змінюються, у першу чергу, внаслідок зміни aμ  з магнітним 

полем, то і діапазон перестроювання частоти магнітним полем зменшиться. Ця 

різниця чітко помітна при порівнянні результатів даного підрозділу з попереднім, у 

якому МДР на основі ЗІГ продемонстрували суттєво менший діапазон 

перестроювання частоти. 

 Таким чином, для збереження ефективності керування частотою МДР на 

основі гексаферитів при просуванні у більш високі частоти, слід використовувати 

матеріали з більшими значеннями A AHω γ= , тобто з більшим полем анізотропії. 

Такими матеріалами є Al-заміщені гексаферити, які потенційно дозволяють підняти 

робочі частоти до 100 ГГц і вище [12]. 

 Ще однією відмінністю від ФМР є те, що для перестроювання резонансної 

частоти ФМР необхідно спочатку перевести зразок у магнітно-однорідний 

насичений стан, для чого слід прикласти значне поле. Але власні моди 

гіромагнітного резонатора є переважно діелектричними за своєю природою, і значне 

перестроювання їх частот відбувається навіть за помірних значень поля, коли зразок 

ще перебуває у ненасиченому стані. 
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2.3.3 Розщеплення частот власних мод у циліндричних резонаторах з 

гексаферитів у дорезонансній області 

Матеріал, досліджений у даному підрозділі представляв собою чистий 

монокристалічний гексаферит барію, вирощений шляхом кристалізації з розплаву, 

для якого були прийняті наступні значення магнітних та діелектричних параметрів 

матеріалу: поле одновісної анізотропії AH =16.8 кЕ, намагніченість насичення 

04 Mπ =4800 Гс, ширина лінії феромагнітного резонансу HΔ =10 Е, скалярна 

діелектрична проникність ε =18.4, тангенс кута діелектричних втрат tg εδ =0.001. 

Як випливає з наведених вище теоретичних формул, розщеплення власних 

частот мод МДР, у першому наближенні, є пропорційним до величини 

недіагональної компоненти тензора магнітної проникності aμ . Таким чином, для 

отримання максимального розщеплення слід мати найбільше можливе значення aμ  З 

формули (2.6) випливає, що умовами цього є велика намагніченість насичення 04 Mπ  

і значення частоти поблизу частоти ФМР: Hω ω≈ . Перша умова виконується за 

рахунок вибору матеріалу, адже BaM має одну із найбільших намагніченостей 

насичення серед усіх магнітних діелектриків, зокрема, вона більш ніж 2.5 разів 

вище, ніж у ЗІГ. Виконання другої можна забезпечити відповідним вибором 

розмірів та форми дискового резонатора, або застосуванням діелектричних 

прошарків, так, щоб початкова частота моди МДК була достатньо близькою до 

частоти ФМР.  

В ході експерименту з об’ємних монокристалів BaM було виготовлено два 

дискових резонатори, вирізаних таким чином, щоб кристалографічна вісь легкого 

намагнічування була перпендикулярною до торцевих поверхонь дисків. Обидва 

мали діаметр D=2.4 мм та висоту S=0.36 мм (диск А) і S=0.44 мм (диск Б), 

відповідно. Такий вибір геометричних розмірів забезпечував потрапляння нижчої 

моди HE-11δ гіромагнітного резонатора в U-діапазон частот (40-60 ГГц). При цьому 

принципово важливим було, щоб початкові резонансі частоти були нижчими за 

частоту доменного резонансу у гексафериті барію у нульовому полі AHγ , типове 

значення якої складає 47 ГГц. Для проведення НВЧ вимірювань зразки 
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розміщувалися усередині секції прямокутного металевого хвилеводу стандарту WR-

19 довжиною 5.9 мм, безпосередньо на широкій стінці хвилеводу. Положення 

резонаторів у поперечному перерізі у ході експериментів змінювалося. 

Вимірювання комплексної матриці розсіювання експериментальної комірки 

здійснювалося за допомогою векторного аналізатора НВЧ кіл Agilent E8361A. Після 

попередньо проведеного калібрування площини відліку встановлювалися на 

фланцях секції, у якій знаходився зразок. Внаслідок її невеликої довжини, внесені 

втрати від самої секції були незначними, і ними нехтували. Зовнішнє магнітне поле 

було прикладено перпендикулярно до поверхні зразка, а отже вздовж легкої осі 

гексафериту.  

Типові приклади залежності |S21| від частоти сигналу, записані у 

низькочастотній області U-діапазона при різних значеннях магнітного поля для 

диску А показані на Рис. 2.23 а) та Рис. 2.23 б) для фериту у ненасиченому 

(багатодоменному) та насиченому (монодоменному) станах, відповідно. При цих 

вимірюваннях зразок знаходився посередині широкої стінки, рівновіддалено від 

бічних стінок. Показано криві поглинання, що відповідають найнижчим HE-11δ та 

HE+11δ модам гіромагнітного резонатора.  

 
Рис. 2.23. АЧХ досліджуваної експериментальної комірки з дисковим МДР з 

ВаМ (диск А) на частотах нижчих за частоту ФМР у гексафериті барію при різних 

значеннях магнітного поля H0, в а) ненасиченому та б) насиченому станах 
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Треба відзначити, що на відміну від випадку, коли частоти МДК знаходяться 

вище за частоту ФМР (який розглядався у попередніх підрозділах), у ситуації, коли 

частоти магнітодинамічних мод лежать нижче за частоту ФМР, саме мода HE-11δ 

буде мати нижчу частоту у зовнішньому магнітному полі [34]. Відповідно, вища по 

частоті мода має бути позначена як HE+11δ.  

З Рис. 2.23 видно, що, як і у випадку МДР із ЗІГ у області вище ФМР, частоти 

мод, поля яких обертаються у часі за та проти годинникової стрілки (знак ± при 

азимутальному індексі n) не є виродженими у нульовому зовнішньому магнітному 

полі. Хоча їх частоти все ж є досить близькими. Це може пояснюватися наявністю 

зв’язку між відповідними модами. 

Порівняння між експериментально виміряною частотно-польовою залежністю 

та теоретичними розрахунками за формулою (1.7) наведено на Рис. 2.24. При цьому 

магнітні параметри гексафериту барію були взяті з літератури, а значення 

діелектричної сталою підбиралося таким чином, щоб забезпечити найкраще 

узгодження між теоретичними та експериментальними частотами резонансів у 

розмагніченому зразку (при нульовому зовнішньому полі). При цьому було 

отримано значення ε =18.4. Розмагнічуючий фактор zzN  для циліндричного 

резонатора розраховувався з використанням моделі еквівалентного еліпсоїда [184]. 

Результати розрахунків наведені на Рис. 2.24 штрихованими лінями. Вертикальна 

пунктирна лінія показує межу між багато доменним на магніто-насиченим станами.  

Оскільки представлена у Розділі 1 аналітична теоретична модель відкритого 

магнітодіелектричного резонатора все ж таки є наближеною (наприклад, у ній не 

враховується вплив бічних металевих стінок хвилеводу), з метою покращення 

узгодження розрахунків з експериментом, було застосоване числове моделювання за 

методом скінчених елементів матриці S-параметрів відрізку хвилеводу з феритовим 

резонатором всередині. Для цього використовувався програмний пакет Ansys HFSS 

13. З його допомогою розраховувалися передаточні характеристики досліджуваної 

структури з МДР при різних значеннях магнітного поля, після чого резонансі 

частоти магнітодинамічних мод визначалися з мінімумів коефіцієнта передачі. 

Результати числового моделювання показані на Рис. 2.24 суцільними лініями. 
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Оскільки прийнята у пакеті HFSS модель тензора магнітної сприйнятливості не 

дозволяє коректно описувати одновісні сильно анізотропні ферити у 

багатодоменному стані, результати наведені тільки для області, що відповідає 

насиченому стану.  

 
Рис. 2.24. Залежність резонансної частоти від магнітного поля для трьох найнижчих 

мод нормально намагніченого МДР із ВаМ, у частотному діапазоні нижче частоти 

ФМР. Точка – експеримент, пунктирна лінія – аналітичний розрахунок, суцільна 

лінія числове моделювання у HFSS 

 

Видно, що аналітичний розрахунок дає добре якісне узгодження з 

експериментом, хоча мають місце певні кількісні розбіжності. Найліпший збіг має 

місце для основної, найнижчої по частоті, моди HE-11δ . Для вищих мод E01δ та HE+11δ 

при певному значенні магнітного поля частоти співпадають, внаслідок чого точне 

експериментальне розділення цих двох резонансів стає неможливим, що ускладнює 

порівняння з теорією. Також можна відмітити значну розбіжність між виміряними 

значеннями та аналітичним розрахунком для моди HE+11δ при великих полях. В той 

же час, числове модулювання за допомогою HFSS дає чудове співпадіння з 

експериментом для всіх трьох мод в області магнітного насичення. 

Як було показано у підрозділі 2.2, відрізок хвилеводу з розташованим 

всередині дисковим МДР в області частот між розщепленими магнітним полем 

частотами власних мод демонструє значний керований магнітним полем фазовий 
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зсув одночасно із малими внесеними втратами. Дійсно, оскільки у ненасиченому 

стані при збільшенні магнітного поля високочастотна мода рухається вгору по 

частоті, а низькочастотна – вниз, область між ними характеризується малими 

втратами у широкому інтервалі значень H0, а внесок у диференційну фазу НВЧ 

сигналу від обох резонансів додається, забезпечуючи оптимальний фактор якості 

такої структури. Так як для МДР, працюючого на частотах нижчих за ФМР, згадані 

умови також виконуються, можна сподіватися отримати для нього аналогічні фазові 

характеристики. 

Амплітудно- та фазочастотна характеристик для диску А в області частот між 

розщепленими модами (показана на Рис. 2.24 прямокутником) у збільшеному 

масштабі наведені на Рис. 2.25 при різних значеннях зовнішнього магнітного поля.  

 
Рис. 2.25. Внесені втрати та зсув фази сигналу при з дисковим МДР із ВаМ (диск А) 

при різних значеннях поля H0 

 

Виміряні залежності диференційного фазового зсуву на певній частоті для 

обох зразків (диск А та диск Б) показано на Рис. 2.26. Відповідна частота для диску 

А показана на Рис. 2.25 вертикальною штриховою лінією.  

З рисунку видно, що на частоті f=39.55 ГГц, зразок А демонструє керований 

полем фазовий зсув у 44 градуси при внесених втратах 1.2-2 дБ і з КСХ менше 2, що 

відповідає фактору якості у 22 °/дБ. Як показує розрахунок, з присутніх втрат 0.4-0.5 
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дБ слід віднести за рахунок неповного узгодження. Відповідно, краще узгодження 

зразка у хвилеводі може покращити фактор якості до 25-26 °/дБ. Для диску Б на 

частоті f=38.92 ГГц було отримано зсув фази у 46 градусів і втрати 0.6-2 дБ, 

відповідно, фактор якості становив 23 °/дБ.  

 
Рис. 2.26. Керований магнітним полем фазовий зсув для відрізка лінії передачі з 

МДР у діапазоні частот нижче ФМР. Частота, на якій проводилися вимірювання 

становила 39.55 ГГц для диску А та 38.92 ГГц для диску Б 

 

Основні результати цього розділу опубліковані у колективній монографії 

[185], журнальних статтях [186–190], а також висвітлені у тезах, працях та 

матеріалах міжнародних наукових конференцій [191–194]. 

 

2.4 Висновки до розділу 

 

При дослідженні дискових магнітодіелектричних резонаторів із 

монокристалічного ЗІГ у міліметровому діапазоні довжин хвиль було знайдено, що 

частоти їх власних мод з ненульовим азимутальним індексом можуть 

перестроюватися зовнішнім магнітним полем на величину понад 1 ГГц, причому 

основні зміни відбуваються при полях, менших за поле насичення матеріалу (до 1.75 

кЕ для ЗІГ). Це суттєво менше, ніж знадобилося б для керування частотою ФМР у 

даному частотному діапазоні. При цьому крутизна частотно-польової залежності є 
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обернено пропорційною до поздовжнього розмагнічуючого фактора, а отже 

величиною цього параметра можна керувати, змінюючи форму резонатора. Було 

також продемонстровано, що вибором розмірів резонатора можна змінювати 

початкову частоту МДК, підлаштовуючи її до обраного частотного діапазону.  

Для порівняння експериментальних даних з розрахунками була розвинута 

наближена аналітична теорія аксіально-неоднорідних мод дискового феритового 

резонатора, на основі теорії хвиль у відкритому циліндричному гіромагнітному 

хвилеводі, намагніченому вздовж осі симетрії. Виявилося, що вона правильно 

передбачає частоту МДР у нульовому полі та максимальне перестроювання частот 

магнітним полем, однак не описує ефект початкового розщеплення частот. Останнє 

було пояснено взаємодією між модами внаслідок втрат у стінках хвилеводу, і 

феноменологічно описано у рамках еквівалентної схеми лінії передач з резонатором.  

На основі експериментальних досліджень фазочастотних характеристик таких 

резонаторів у U- та W-діапазонах була запропонована оригінальна конструкція 

фазообертача, робоча область частот якого розташована у зоні початкового 

розщеплення власних мод МДР. При цьому вклади у фазу коефіцієнта передачі від 

обох мод сумуються, що забезпечило кратне збільшення фазового зсуву, а внесені 

втрати залишаються низькими.. При застосування моделі еквівалентної схеми було 

отримано задовільне узгодження між експериментальними точками та розрахунком. 

Аналогічні дослідження гіромагнітного резонатора, виготовленого з 

сильноанізотропного монокристалічного гексафериту барію показали, що у W-

діапазоні частоти магнітодинамічних резонансів можуть перестроюватися на більш 

ніж 10 ГГц. Це пояснюється, з одного боку, суттєво більшою намагніченістю ВаМ у 

порівнянні з ЗІГ, а з іншого, меншою відмінністю між частотами МДК та частотою 

ФМР при тих же значеннях зовнішнього поля. У результаті дії обох факторів 

величина недіагональної компоненти тензора магнітної проникності для ВаМ є 

значно більшою, що і призводить до більшого розщеплення частот. 

Було теоретично та експериментально показано, що наявність діелектричного 

прошарку між резонатором та металевою стінкою хвилеводу дозволяє зміщувати 

початкову частоту основної моди МДР, перекриваючи, таким чином, майже весь W-
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діапазон, що, втім, супроводжується монотонним зменшенням діапазону керування 

частотою магнітним полем. 

В ході експериментів з гексаферитом барію уперше експериментально 

виявлено гістерезис частотно-польової залежності магнітодинамічних мод. Він 

відображає гістерезис магнітного стану гексафериту, коли, залежно від магнітної 

передісторії, матеріал при одному і тому ж значенні поля може перебувати в 

однодоменному або ненасиченому стані. Магнітний стан зразка впливає на 

величину компонент тензора магнітної проникності, які і визначають частоту МДК.  

Окреме дослідження було проведено для МДР із ВаМ, власні частоти яких 

знаходилися нижче за частоту ФМР у матеріалі. Це специфічна ситуація, яку можна 

спостерігати лише в одновісних феритах, що характеризуються наявністю щілини у 

спектрі магнітних збуджень. Експерименти показали, що при центральній частоті в 

околі 40 ГГц, можливе перестроювання частоти основної моди МДР на 2.5 ГГц 

зовнішнім магнітним полем, що не перевищувало 4 кЕ. 

Застосування аналітичної теорії (з урахуванням моделі для тензора магнітної 

проникності одновісних гексаферитів у багатодоменному стані) до інтерпретації 

виміряних частотно-польових залежностей показало їх якісне узгодження, хоча і з 

певними кількісними розбіжностями. Розрахунок методом числового моделювання, 

для насиченого стану, продемонстрував краще співпадіння з експериментом. Таким 

чином, у цьому розділі показано, що існуючі та розвинуті у роботі теоретичні моделі 

дозволяють успішно описувати поведінку частот власних мод МДР у зовнішньому 

магнітному полі як у кубічних, так і у одновісних феритах, у багатодоменному та 

ненасиченому станах, в області частот вище та нижче від ФМР.  
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РОЗДІЛ 3 

ПАСИВНІ ФЕРИТОВІ КОМПОНЕНТИ ПРИСТРОЇВ МІКРОХВИЛЬОВОГО 

ДІАПАЗОНУ НА ОСНОВІ ЕФЕКТІВ РОЗЩЕПЛЕННЯ МОД 

 

Міліметровий діапазон довжин хвиль електромагнітного спектра представляє 

особливий інтерес для застосувань, пов’язаних з радіолокаційними системами, 

радіоастрономією, супутниковим зв’язком та системами безпеки [3, 195]. 

Відповідно, є потреба у радіофізичних приладах відповідного діапазону, зокрема 

аналогових приладів обробки сигналів, які б мали змогу безпосередньо, у режимі 

реального часу, керувати амплітудою, фазою та спектральним характеристиками 

електромагнітного випромінювання.  

Відома значна кількість таких компонентів, побудованих з використанням 

феромагнітних діелектриків (феритів), які відрізняються малими втратами у НВЧ 

діапазоні, і при цьому можуть змінювати свої електромагнітні характеристики під 

впливом зовнішнього статичного магнітного поля, і як наслідок, здійснювати 

активний вплив на взаємодіючий з ними електромагнітний сигнал [108, 196-197].  

Оскільки ферити є діелектриками, власні коливання феритових резонаторів, у 

загальному випадку, не є чисто магнітними збудженнями, а належать до класу 

магнітодинамічних (електромагнітно-спінових) мод [198, 199]. На відносно низьких 

частотах та/або для зразків малого розміру [109], домінуючою є магнітна складова, 

що проявляється у явищах квазі-однорідного феромагнітного резонансу [200] та 

просторово-неоднорідних резонансів дипольно-обмінних спінових хвиль. Найбільш 

відомими резонансами останнього типу є Уокерівські моди [201]. Їх особливостями 

є можливість перестроювання резонансних частот у широкому діапазоні зовнішнім 

підмагнічуючим полем, а також швидкі просторові варіації високочастотного 

магнітного поля (мала довжина хвилі), що дозволяє мініатюризувати розміри 

феритових резонаторів, що є важливим для НВЧ мікроелектроніки низької 

потужності. У той же час, малі розмір резонаторів дозволяють не брати до уваги 

ефекти запізнювання, і тому аналіз Уокерівських мод на частотах, суттєво нижчих 
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за частоту основної діелектричної моди феритового резонатора виконується у 

магнітостатичному наближенні [198].  

В той же час, існують цілі класи важливих феритових компонентів, таких як 

циркулятори та вентилі, у яких феритовий резонатор працює на частотах, що сильно 

відрізняються від частот ФМР. Відповідно, коливання такого резонатора слід 

розглядати як магнітодинамічні, виходячи з повного набору рівнянь Максвела [27, 

202]. Вплив магнітних властивостей матеріалу на частоти таких резонаторів не має 

резонансного характеру, а за механізмом є радше аналогічним до ефекту Фарадея. 

Такі резонатори мають суттєво більші розміри, ніж магнітостатичні, однак, 

натомість, здатні працювати при значно більших рівнях потужності, оскільки 

притаманні магнітним коливанням нелінійні ефекти [203] у даному випадку 

заборонені законами збереження енергії та квазі-імпульсу. Велика кількість 

досліджень таких резонаторів, як правило, виготовлених з феритів зі структурою 

гранату та шпінелі, була проведена у відносно низькочастотних діапазонах з L- по 

Ka- [31, 33, 35]. Втім, відомі і експериментальні роботи по циркуляторам 

міліметрового діапазону [147, 204, 205], однак у них дослідження проводилися при 

фіксованому магнітному полі (або навіть за його відсутності), отже магнітне 

перестроювання характеристик пристроїв досліджено не було. Очевидними 

кандидатами на використання у міліметровому діапазоні є гексагональні ферити M-

типу, у яких, завдяки значному полю магнітної кристалографічної анізотропії, ФМР 

спостерігається на частотах від 50 ГГц і вище [11]. Важливі параметри деяких 

згаданих вище феритів наведено у наступній таблиці 3.1.  

 

Таблиця 3.1. Магнітні властивості деяких широко розповсюджених феритів 

Матеріал 4πM0, Гс ∆H, Е Ha, Е 
Мінімальна частота  

ФМР, ГГц 

Y3Fe5O12 1800 ≈1 50 ≈1 

Nix Zn1-xFe2O4 3500-5000 ≈5 100-250 ≈3 

BaFe12O19 4800 ≈20 16800 47 

SrFe12O19 4700 ≈20 18700 51 
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Відповідно до зроблених ремарок, ми надалі будемо розділяти частотний 

діапазон електромагнітних збуджень у намагнічених феримагнітних діелектриках на 

наступні 3 області (див. рис. 3.1): 1) область ФМР; 2) область вище ФМР, що 

відповідає частотам, помітно вищим за γ(Ha+H0+4πM0) (де γ – гіромагнітне 

відношення, Ha – поле анізотропії, H0 – зовнішнє підмагнічуюче поле), у якій 

існують магнітодинамічні хвилі чи резонанси; 3) область нижче ФМР, з частотами, 

меншими за γ(Ha+H0–4πM0). 

З розглянутих вище класів феритових матеріалів, тільки гексаферити, за 

рахунок присутності у них великого Ha>>4πM0, можуть досліджуватися у 

міліметровому діапазоні в усіх трьох вказаних регіонах, в той час як для слабко 

анізотропних шпінелем та гранатів залишається практично досяжною лише область 

«вище ФМР». 

 

Рис.3.1. Дисперсія електромагнітних хвиль у намагніченому до насичення 

феромагнітному діелектрику (для прикладу взято гексаферит барію), для хвиль, що 

поширюються вздовж та перпендикулярно до напряму магнітного поля 
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3.1 Керовані магнітним полем резонансні фазообертачі міліметрового діапазону 

довжин хвиль на основі ефектів розщеплення мод 

 

3.1.1 Резонансний фазообертач в області частот вище ФМР  

  Керовані зовнішніми сигналами мікрохвильові фазообертачі належать до 

числа критично важливих складових фазованих антенних ґраток, де вони 

забезпечують формування та керування діаграмою направленості антени, а також 

використовуються у системах безпровідної передачі даних, супутниковому зв’язку, 

радіолокації і т. д. [35, 206-208]. Окрім цього, фазообертачі, що належать до 

діапазону частот 75-110 ГГц становлять особливий інтерес через можливість їх 

використання у передавально-приймальній апаратурі автомобільних радарів 

попередження про зіткнення [206].  

Перевагами феритових фазообертачів, у порівнянні з конструкціями, що 

базуються на інших фізичних принципах, є малі прямі внесені втрати та можливість 

працювати з вхідними сигналами високої потужності навіть у неперервному режимі 

(для імпульсних сигналів гранична потужність є вищою ще на порядок). При цьому 

традиційні феритові фазообертачі використовують для своєї роботи ефект швидкої 

зміни високочастотної магнітної проникності матеріалу поблизу частоти ФМР. 

Таким чином їх робочі частоти визначаються характерним інтервалом частот ФМР 

даного матеріалу, що може бути реалізованим при практично досяжних значеннях 

підмагнічуючого поля. У результаті, ферити зі структурою шпінелі чи гранату є 

малопридатними для конструювання на їх основі фазообертачів міліметрового 

діапазону через занадто велике необхідне для цього значення магнітного поля. 

 Для фазообертачів діапазонів Ka- та V- [209] цілком придатним матеріалом є 

чисті або заміщені (наприклад скандієм Sc) гексагональні ферити барію чи 

стронцію, що характеризуються великим внутрішнім полем одновісної анізотропії. 

Однак для більш високих частот, скажімо з W-діапазону необхідне для 

підмагнічування значення магнітного поля все одно буде занадто великим. 

Використання заміщених алюмінієм Al гексаферитів М-типу зі значно більшими 

значеннями поля анізотропії є потенційно можливим, але заміщення Fe на Al має 
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наслідком збільшення магнітних втрат (зростає ширина лінії ФМР HΔ ), що 

негативно відбивається на характеристиках фазообертачі, а саме на факторі якості, 

що визначається як відношення величини фазового зсуву до внесених втрат [162].  

Альтернативою до використання явища ФМР для побудови фазообертачів 

міліметрового діапазону є застосування магнітодинамічних резонансів у об’ємних 

феритових резонаторах. Результати теоретичних та експериментальних досліджень 

власних збуджень таких ферит-діелектричних резонаторів з циліндричною 

симетрією та впливу на них зовнішнього магнітного поля викладені у Розділі 2. 

Нагадаємо лише, що початкові частоти таких резонаторів визначають розмірами та 

діелектричною проникністю фериту, і, відповідно, можуть набувати значень, 

суттєво вищих за частоту ФМР при тих же самих умовах. А оскільки частоти 

магнітодинамічних мод розщеплюються та перестроюються зовнішнім магнітним 

полем, виникає можливість отримати на частотах поблизу частот МДК, по аналогії з 

випадком ФМР, керований полем диференціальний фазовий зсув. 

 
Рис. 3.2. Схематичне зображення дослідженого фазообертача на основі гексафериту 

барію. Хвиля, що проходить крізь секцію хвилеводу з феритовим МДР зазнає 

додаткового, керованого магнітним полем, фазового зсуву 

 

Конструкція запропонованого хвилеводного резонансного фазообертача 

представлена на рисунку 3.2. Феритовим матеріалом був монокристал чистого 

гексафериту барію. Резонатор мав форму циліндру, діаметром D=1.24 мм і 

товщиною S=0.28 мм. Таким чином забезпечувалася необхідна для явища 

розщеплення частот МДК обертальна симетрія. Зразок розташовувався всередині 

фланця хвилеводу стандарту WR-10 (робочий діапазон частот 75-110 ГГц), та 
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затискався між тонким шаром поліетилену (товщиною 30 мкм) та пінопластом, як 

показано на Рис. 3.2. Шар діелектрика виконував наступні задачі: по-перше, 

віддаленням диску ВаМ від металевої поверхні досягалося зменшення індуктивних 

втрат у металі, і, відповідно, збільшення власної добротності мод резонатора; по-

друге, це дозволяло підвищити частоту основної квазі-діелектричної моди E11δ та 

гарантувати перевищення нею межі у 75 ГГц (див Рис. 3.3).  

Використовуючи умови магнітної стінки на циліндричній поверхні 

резонатора, отримаємо вираз для власних частот діелектричних мод типу Е (ТМ), 

наведений у Розділ 2. Формула (2.1) є наближено справедливою у випадку повністю 

розмагніченого ферит-діелектричного резонатора (тобто коли ˆˆ Iμ = ), що, у свою 

чергу, має місце за відсутності підмагнічуючого поля, при H0=0. 

Результати розрахунків резонансної частоти моди E±11δ у нульовому 

магнітному полі для резонатора з ||εε =⊥ =16, діаметром D=1.24 мм та різними 

товщинами S показано на Рис. 7.3. По осі абсцис відкладено товщину нижнього 

діелектричного прошарку d1. У ході розрахунків припускалося, що резонатор 

лежить всередині хвилеводу стандарту WR-10 з розмірами поперечного перерізу a 

=2.54 мм, b=1.27 мм. Як видно з Рис. 7.3, можна легко контролювати початкову 

частоту моди δ11E , а отже і робочу частоту фазообертача, шляхом вибору параметру 

d1. При цьому, для резонатора з товщиною S=0.28 мм, інтервал перестроювання 

частоти практично збігаються по величині з шириною W-діапазону. 

 
Рис. 3.3 Залежність власних частот діелектричної моди E±11δ у нульовому 

зовнішньому полі від товщини нижнього діелектричного прошарку d1 
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Внаслідок несиметричності властивостей намагніченого феритового 

середовища по відношенню до двох ортогональних циркулярних поляризації 

електромагнітного поля, прикладання зовнішнього магнітного поля призводить до 

зняття виродження частот мод E±11δ , і їх частоти вже не описуються формулою (2.1), 

а стають функціями магнітного поля (див. Розділ 2). Припустимо, що розглянутий 

ДР є точковим, тобто його розміри D, S є суттєво меншими за розміри поперечного 

перерізу хвилеводу a, b. Тоді, якщо резонатор буде розташований приблизно на 

відстані 1/4a від вузької стінки, поляризація хвилеводної моди H10 у точці його 

знаходження буде циркулярною (правою або лівою, залежно від напрямку 

розповсюдження хвилі). Тоді, якщо хвиля, розповсюджуючись у прямому напрямку, 

на певній фіксованій частоті, буде ефективно збуджувати одну із розщеплених 

магнітним полем мод, що характеризується певним напрямом обертання власних 

електромагнітних полів, то хвиля, що поширюється у зворотному напрямку (і має 

ортогональну поляризацію), не зможе збудити ні цю ж саму моду, через 

несприятливу поляризацію, ні ортогонально поляризовану, через відмінність між 

частотою сигналу і її резонансною частотою. Таким чином, вказана геометрія сприяє 

збудженню моди МДК при поширенні хвилі лише у одному напряму, і фазообертач 

набуває невзаємних властивостей. 

Незважаючи на те, що діелектричний резонатор у хвилеводі принципово не 

можна вважати точковим, чисельні експерименти підтверджують, що при певних 

положеннях резонатора у поперечному перерізі хвилеводу збудження мод МДК є 

невзаємним, і якісно відповідає описаній вище схемі.  

Експериментальні вимірювання проводилися за допомогою векторного 

аналізатора кіл Agilent у діапазоні частот 75-110 ГГц. Мікрохвильовий сигнал 

подавався на зразок, розташований всередині хвилеводного фланцю, який був 

розміщений між площинам відліку попередньо відкаліброваних хвилеводів. Таким 

чином вимірювався лише внесок у амплітуду та фазу НВЧ сигналу від 

досліджуваного об’єкту, тобто фазообертача. Зовнішнє магнітне поле прикладалося 

вздовж осі резонатора. Приклади амплітудно-частотних та фазочастотних 

характеристик для елементів матриці розсіювання S21 та S12 при кількох різних 
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значеннях магнітного поля H показані на Рис. 3.4. Ці дані записані для резонатора, 

розташованого несиметрично, а саме зсунутого до вузької стінки хвилеводу. 

Бачимо, що на відміну від результатів, наведених у Розділі 2, при такому 

розташуванні зразка ефективно збуджується лише одна із розщеплених полем 

магнітодинамічних мод. Інша ж мода збуджується хвилею, що поширюється у 

протилежному напрямку, відповідно до описаної вище моделі. 

 

 
Рис. 3.4. Модуль коефіцієнта передачі (в різних напрямках) та диференційний 

фазовий зсув дискового магнітодіелектричного резонатора з ВаМ при різних 

значеннях магнітного поля 
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В якості «робочої» була обрана одна із розщеплених магнітних мод, а саме 

високочастотна мода E-11δ, оскільки вона продемонструвала більший фазовий зсув у 

порівнянні з низькочастотною модою E+11δ. 

Відзначимо, що для даної експериментальної комірки вибір між однією та 

іншою розщепленими модами можна здійснювати не лише зміною напряму 

розповсюдження хвилі, але і зміною знаку зовнішнього магнітного поля. 

Робоча частота резонансного фазообертача (штрихована лінія на Рис. 3.4) була 

обрана рівною 80 ГГц з міркувань компромісу між внесеними втратами та 

диференційним фазовим зсувом Δϕ. Залежність величини Δϕ в прямому напрямку 

від магнітного поля H, виміряна на вказаній частоті, зображена на Рис. 3.5. 

Максимальний фазовий зсув дорівнює майже 600 і досягається при H=3200 Е (що 

приблизно відповідає полю переходу у насичений стан), при цьому внесені втрати 

складають від 1.5 до 4 дБ. Відмітимо, що фазообертач дійсно є сильно невзаємним: у 

зворотному напрямі величини зсуву фаз досягає Δϕ = -2500 при втратах до 10 дБ. 

Також, на відміну від, наприклад, роботи [209], де ферит для успішної роботи мав 

бути намагніченим до насичення, даний магнітодіелектричний резонатор може 

ефективно працювати і у ненасиченому режимі. 

Особливості АЧХ та ФЧХ магнітодіелектричного резонатора можуть бути 

описані у рамках моделі еквівалентної схеми твердотільного резонатора в 

узгодженій лінії передач, викладеній у [145]. Відповідно до неї, частотна залежність 

елементів матриці розсіювання невзаємного резонатора, включеного в узгоджену 

лінію передач як неоднорідність, задається формулами: 

1 2 1 2

1 2 1 2 1 2

2 11ˆ ,
1 1 2

K K K K i
S

K K i K K i K K

ξ
ξ ξ

⎛ ⎞− + +
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⎜ ⎟+ + + + − +⎝ ⎠

0

0

,ffQ
f f

ξ
⎛ ⎞

= −⎜ ⎟
⎝ ⎠   (3.1)

 

де 1,2K  – коефіцієнти зв’язку (що визначаються як (1 ) /i ri riK T T= − , де riT  – амплітуда 

лінійного коефіцієнта передачі на резонансній частоті 0f ), Q − власна добротність. З 

формули (3.1) можна отримати у явному вигляді вирази для внесених втрат та 

фазового зсуву НВЧ хвилі, що проходить крізь вимірювальну комірку з 

досліджуваним феритовим резонатором [145]:  
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де під )(Hξ  розуміється ( )0 0( ) / ( ) ( ) /H Q f f H f H fξ = − . 

Знайшовши значення величин Q, iK , jK  і залежність 0 ( )f H  з 

експериментальних даних та використовуючи (3.2) можна розрахувати теоретичну 

залежність Δϕ від H. Вона показана на Рис. 3.5 суцільною лінією. Були використані 

наступні середні значення еквівалентних параметрів: Q=120, iK =3.6, jK =0.4 (втім, 

як показують розрахунки, за цих умов Δϕ досить слабко залежить від jK , поки 

j iK K<< ). Видно, що у більшій частині інтервалу значень магнітного поля теоретичні 

розрахунки майже співпадають з експериментальними даними, що підтверджує 

можливість застосування моделі еквівалентного коливального контуру до 

розглянутого фазообертача на основі магнітодіелектричного резонатора.  

 
Рис. 3.5. Диференційний фазовий зсув та коефіцієнт передачі розглянутого 

фазообертача у прямому напрямку на частоті 80 ГГц 

 

3.1.2 Резонансний фазообертач в області частот нижче ФМР з 

використанням ефекту частотно-польової бістабільності 

Присутність у гексаферитах М-типу значного за величиною внутрішнього 

поля магнітної кристалографічної анізотропії aH  створює у спектрі спінхвильових 

збуджень даних матеріалів щілину, що простягається по частоті від 0 до приблизно 
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aHγ . Це призводить до унікальної ситуації, коли частоти магніто-діелектричних 

резонансів у гексаферитових резонаторах при всіх можливих значеннях зовнішнього 

магнітного поля можуть лежати нижче за частоту будь-яких магнітних збуджень. 

Таким чином, виключається пряма взаємодія між діелектричними модами та 

спіновими хвилями, а отже і пов’язані з цією взаємодією втрати. Зокрема, стає 

неможливим параметричне збудження спінових хвиль паралельною накачкою 

модою діелектричного резонатора [210], оскільки необхідна для цього умова 

2MDR spin waveω ω −= , як було сказано вище, не виконується за жодних обставин. 

Окрім роботи в області нижче за ФМР, ще однією особливістю розглянутого 

фазообертача є використання на практиці експериментально зареєстрованого раніше 

режиму бістабільності частоти мод МДК при циклічній зміні величини 

підмагнічуючого поля в околі точки переходу з ненасиченого у насичений стан 

(детальніше див. Розділ 2). 

Бістабільність, тобто наявність за однакових зовнішніх умов двох стабільних 

станів нелінійної резонансної системи неодноразово спостерігалася для хвиль та 

коливань самої різної фізичної природи. Досліджені раніше приклади бістабільності 

в оптичному [211] та НВЧ діапазонах [212, 213] ґрунтувалися на залежності 

резонансної частоти чи коефіцієнта поглинання від потужності сигналу та 

призводили до гістерезисної поведінки резонатора у тому розумінні, що при одному 

і тому ж значенні частоти сигналу могли, спостерігатися два різних значення 

амплітуди хвилі, що відбилася чи пройшла. Частотна бістабільність [214] у 

нормально намагнічених феритових зразках проявляється у залежності частоти 

ФМР від передісторії зміни зовнішнього магнітного поля. Фізичною причиною у 

цьому випадку є залежність частот ФМР від магнітного стану матеріалу, який, у 

свою чергу, залежить від характеру зміни магнітного поля. Відповідно, результати 

взаємодії електромагнітної хвилі з таким бістабільним резонатором будуть суттєво 

залежати від поточного стану резонатора.  

В даному підрозділі вперше досліджуються фазові аспекти ефекту 

бістабільності магнітодинамічного резонансу у магнітодіелектричному резонаторі, 

знайденого раніше (див. Розділ 2) у сильно анізотропних феримагнетиках. Природа 
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фазової бістабільності полягає у можливості перемикання між двома гілками петлі 

гістерезису на частотно-польовій залежності нижчої магнітодинамічної моди типу 

11HE δ− в області полів поблизу поля переходу з багатодоменного у насичений стан. 

Відповідно, вказана мода при одному і тому ж самому значенні зовнішнього поля Н 

може мати дві різні частоти, залежно від поточного магнітного стану фериту. 

Перехід між станами здійснюється шляхом збільшення (зменшення) зовнішнього 

магнітного поля до величин, більших (менших) за поле насичення, та наступного 

зменшення (збільшення) до попереднього значення. Таким чином можна отримати 

дискретний фазообертач міліметрового діапазону, що перемикається між двома 

значеннями внесеного фазового зсуву імпульсами зовнішнього поля. 

 Аналіз електродинамічної задачі про магнітодинамічні коливання у 

феритовому резонаторі у вигляді поздовжньо намагніченого відрізку циліндричного 

хвилеводу, обмеженого з торців електричною та магнітною стінками, викладено у 

Розділах 1 та 2. Зокрема, там наведено дисперсійне рівняння (1.7) для гібридних 

власних мод типу nmHE δ± . Після підстановки у це рівняння дискретних значень 

поздовжнього хвильового числа / 2 ,  p S pβ π δ π π⋅ = ⋅ = + ⋅ p=0, 1, 2… можна обчислити 

спектр власних мод у рамках обраної моделі. Як було показано у Розділі 2, вона 

непогано описує експериментальні частотно-польові залежності для МДК, що 

лежать безпосередньо на металевій стінці хвилеводу. Однак ця модель не враховує 

наявність електромагнітного поля власних мод в області над резонатором та нехтує 

присутністю бічних металевих стінок хвилеводу, що може стати причиною 

незначних похибок при розрахунках резонансної частоти.  

Гіротропні властивості одновісного феримагнетика описується тензором 

магнітної проникності (2.6) для ненасиченого фериту ( 0 4 zzH M Nπ< ⋅ ) та тензором 

(2.4) з урахуванням поля анізотропії AH  для насиченого випадку ( 0 4 zzH M Nπ> ⋅ ). 

Аналітичні вирази для компонент матриці розсіювання резонатора у 

хвилеводі, як і раніше, задаються формулами (3.1), (3.2). Проте для випадків, коли 

розглядаються ФЧХ всієї вимірювальної секції (а не тільки фазовий зсув, 
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зумовлений взаємодією хвилеводної моди з магнітодинамічними коливаннями 

резонатора), замість (3.2) будемо застосовувати уточнену формулу  
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в якій другий доданок описує додатковий фазовий зсув, внаслідок проходження 

хвилею відрізка хвилеводу скінченної довжини L. Він описується виразом 

( ) ( )zf f Lϕ β= , де zβ  – поздовжнє хвильове число, яке для прямокутного хвилеводу, у 

загальному випадку, залежить від частоти. Однак при розгляді вузьких частотних 

діапазонів залежність ( )z fβ  можна розкласти в ряд, і зберігши тільки перші 

доданки, отримати другий член у формулі (3.3).  

 В даному підрозділі досліджувався резонатор з монокристалічного 

гексафериту барію, у формі циліндру, з розмірами D=2.4 мм, S=0.36 мм, 

виготовлений таким чином, щоб легка вісь анізотропії співпадала з віссю циліндра. 

Завдяки більшим розмірами резонатора, частота основної магнітодинамічної моди 

тепер потрапляла у Ka-діапазон. При цьому частоти МДК були, з одного боку, в усіх 

ситуаціях помітно нижче за частоту доменного резонансу у гексафериті барію 

( aHγ ≈ 47 ГГц), але, з іншого боку, досить близько до неї, щоб забезпечити суттєві 

зміни з магнітним полем тензора магнітної проникності (2.4), (2.6) на частоті даної 

моди. Резонатор розміщувався на широкій стінці прямокутного металевого 

хвилеводу відповідного діапазону і фіксувався за допомогою пінополістиролу. 

Поперечне положення резонатора у ході експериментів змінювалося: спочатку він 

розташовувався посередині широкої стінки, а потім зсувався ближче до бічної 

стінки, чим забезпечувалася невзаємність (як у попередньому підрозділі).  

 

 3.1.2.1 Гістерезис частотно-польової залежності 

Як вже було сказано раніше, у поздовжньо намагніченому дисковому 

феритовому резонаторі частотно-польова залежність коливань 11HE δ , розщепляється 

на дві гілки, що відповідають модам 11HE δ−  та 11HE δ+ . Ми зосередимо увагу на моді 

11HE δ− , частота якої спочатку знижується, а потім, після досягнення феритом 
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насиченого стану, починає зростати, оскільки саме такий характер поведінки 

частотно-польової залежності дозволяє ефекту гістерезису проявитися у повній мірі. 

Крім того, частота цієї моди завжди буде більш сильно відокремленою від частоти 

ФМР в усьому діапазоні магнітних полів, у порівнянні з 11HE δ+ . 

Розглянемо експериментальну частотно-польову залежність для моди 11HE δ−  

виміряну при полях від 0 до 6000 Е (Рис 3.6 а). Вимірювання проводилися 

наступним чином: спочатку поле монотонно збільшувалося від нуля до максимально 

досяжного для експериментальної установки значення (11 кЕ), а потім 

зменшувалося до нуля. Коли поле 0H  зростало, зразок досягав магнітного насичення 

при 4000 satH H> ≈ Е (що можна було зареєструвати по зміні поведінки частотно-

польової залежності), однак при зменшенні 0H  він залишався насиченим і при 

полях, суттєво менших за satH , аж до деякого критичного поля 2500crH ≈  Е.  

 
Рис. 3.6. Гістерезис частотно-польової залежності моди 11HE δ−  нормально 

намагніченого дискового МДР. а) Експериментальна (точки) та теоретична (лінія) 

залежність, та б) АЧХ резонансів, що відповідають різним гілкам 

 

При цьому полі однодоменний стан ставав нестабільним і спостерігався 

стрибкоподібний перехід до багатодоменного стану. Для того, щоб кількісно 

пояснити отриманий гістерезис необхідно взяти до уваги неоднорідність 

внутрішнього магнітного поля iH  у зразках нееліпсоїдальної форми, до яких 
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відноситься досліджуваний резонатор. Цю неоднорідність можна представити у 

вигляді залежності розмагнічуючого фактора вздовж нормалі диску zzN  від 

просторових координат: ( ),zz zzN N r z= , де r∈[0 .. D/2], z∈[-S/2 .. S/2] [215].  

Вважатимемо, що при зростанні поля насичення достається за умови 

( )0 4 0,0sat s zzH H M Nπ> = ⋅ , тобто коли зовнішнє магнітне поле перевищить найбільше 

значення розмагнічуючого поля всередині зразка, а саме поле у його геометричному 

центрі. Натомість, при зменшенні 0H , починаючи зі значення satH  (коли 

багатодоменний стан стає енергетично більш вигідним) однорідно намагнічений 

стан, незважаючи на вищу енергію, буде ще деякий час зберігатися, ставши, таким 

чином, метастабільної фазою [216]. В нашій моделі вважатимемо, що початковим 

моментом для фазового переходу до багатодоменного стану є утворення зародків 

доменів на бічній поверхні дискового зразка. Дійсно, умовою утворення доменів є 

перетворення на нуль величини внутрішнього магнітного поля 

( ) ( )0, 4 , 0i zzH r z H MN r zπ= − = . А оскільки розмагнічуючий фактор набуває 

мінімального значення саме на бічній поверхні, то мінімально можливе зовнішнє 

поле, при якому ще може зберігатися метастабільний стан, визначатиметься з умови 

( )/ 2, 0iH D z = . Нарешті, на бічній поверхні розмагнічуючий фактор ( )/ 2,zzN D z  

набуває мінімального значення на торцях циліндра, тобто при (z=±S/2). Виходячи з 

цього, критичне поле переходу у ненасичений стан може бути оцінено як 

( )4 / 2, / 2cr s zzH M N D Sπ= ⋅ ± . Для нашого зразка розрахунки за формулами з [215] дали 

наступні значення: satH =4100 Е, crH =2050 Е. Як бачимо, величина satH  непогано 

узгоджується з експериментом у той час як відмінність у crH  може бути пояснена 

відхиленням форми зразка від ідеального циліндру, чи наявністю дефектів на 

поверхні, що сприяють утворенню зародків доменів при більш високих значеннях 

зовнішнього поля. 

Результати експериментальних вимірювань представлено на Рис. 3.6 а) разом з 

теоретичними розрахунками. Розрахунки резонансних частот МДК були проведені 

як для насиченого так і для ненасиченого стану, з використанням описаної у Розділі 

1 аналітичної електродинамічної теорії. У області гістерезису ( 0cr satH H H< < ) при 
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розрахунку високочастотної гілки використовувалися вирази для μ  та aμ  у 

ненасиченому фериті (2.6), а для низькочастотної гілки ферит вважався насиченим, і 

застосовувалися вирази (2.5). Значення діелектричної проникності ε = 18.7 

підбиралося з умови забезпечення найкращого узгодження. Присутні відмінності 

між теоретичним розрахунком і експериментом можуть бути приписані 

використанню дещо ідеалізованих граничних умов на верхній поверхні резонатора 

та згаданій вище неоднорідності внутрішнього магнітного поля всередині зразка. 

Рисунок 3.6 б) показує АЧХ досліджуваного резонатора виміряні при одних і 

тих самих значеннях зовнішнього магнітного поля, однак на різних гілках кривої 

гістерезису. Бачимо, що значення резонансної частоти при однаковому полі, 

залежно від магнітного стану, можуть відрізнятися на величину до 2 ГГц. При цьому 

ширина кривої резонансного поглинання та величина внесених втрат на резонансній 

частоті у обох випадках є досить близькими.  

 

3.1.2.2 Порівняння фазового зсуву з теоретичною моделлю 

Експериментально виміряні АЧХ та ФЧХ були порівняні з теоретичними 

розрахунками згідно формул (3.2), (3.3). Оскільки у даному випадку резонатор 

розташовувався по центру хвилеводу і демонстрував взаємні властивості, можна 

було прийняти 1 2 0.5K K K= = . Відповідно, спрощені формули тепер мають вигляд  

( )

2
0

21 0 2 2
0

1 ( )S ( ) 20log
1 ( )

HH
K H
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+
= −

+ +
, ( )0

21 0 2
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( )arg( )( , ) arctan
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K HS f H Af B
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ξ
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Залежність резонансної частоти від магнітного поля, що входить у (3.2)-(3.3), 

вимірювалася безпосередньо, параметри K та Q0 визначалися із експериментальних 

АЧХ за методикою, описаною у [217], нарешті, коефіцієнти A та B підбиралися з 

умови найкращого співпадіння з експериментом. В результаті було знайдено, що 

величини коефіцієнту зв’язку та добротності в області полів близьких до поля 

насичення практично не залежать від 0H , більше того, ці параметри майже не 

змінюються при перемиканні від однієї гілки гістерезису до іншої (для 

підтвердження див. рис. 3.6 б). Тому при розрахунках для всіх значень поля були 

прийняті однакові значення K=4, Q0=400. Порівняння між виміряними та 
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розрахованими амплітудно-та фазочастотними характеристиками показано на Рис. 

3.7 для випадку 0H = 2700 Е. Бачимо, що має місце чудове узгодження результатів, 

що свідчить про те, що модель еквівалентної схеми адекватно описує даний 

резонатор, а отже може бути у подальшому використана для більш детального 

аналізу його характеристик. 

 
Рис. 3.7. Порівняння експериментально виміряних a) амплітудно-частотних та б) 

фазо-частотних характеристик з теоретичними розрахунками 

 

З рисунку 3.7 б) можна побачити, що бістабільність резонатора дійсно 

призводить до появи помітного фазового зсуву down upδϕ ϕ ϕ= −  для електромагнітної 

хвилі, що поширюється хвилеводом. Цей зсув спостерігається у відносно широкій 

області частот, розташованій між резонансними частотами, які відповідають двом 

гілкам кривої гістерезису. Він буде реалізовуватися, скажімо, при перемиканні 

резонатора між двома стабільним станами імпульсом зовнішнього магнітного поля.  

Що стосується впливу величини підмагнічуючого поля, то аналогічний 

фазовий зсув спостерігається в усьому інтервалі 0cr satH H H< < , досягаючи 

найбільшого значення при 0 satH H≈ . Однак при наближенні 0H  до satH  резонансні 

частоти обох гілок зближуються між собою (див. Рис. 3.6 а), відповідно, внесені 

втрати суттєво збільшуються, що погіршує такий параметр фазообертача як фактор 

якості. Графіки залежності δϕ  від частоти при кількох різних значеннях 

підмагнічуючого поля показані на Рис. 3.8 разом з теоретичними розрахунками. 
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Рисунок 3.8 показує задовільне узгодження між теорією та експериментом, ще 

раз підтверджуючи застосовність моделі еквівалентної схеми до аналізу даних 

резонаторів. З представлених даних видно, що δϕ  у центральній частині 

відповідного частотного діапазону зростає з 22° при 2700 Е до 77° при 3700 Е. що, 

однак, супроводжується відповідним зростанням внесених втрат на цій же частоті. В 

цілому, цей рисунок демонструє можливість вибору числових характеристик ефекту 

фазової бістабільності шляхом підбору робочої точки фазообертача, у даному 

випадку – величини зовнішнього магнітного поля. 

 
Рис. 3.8. Диференційний фазовий зсув при різних значеннях магнітного поля з 

інтервалу 0cr satH H H< < . Точки – експеримент, суцільні лінії – розрахунок 

 

3.1.2.3 Невзаємна фазочастотна бістабільність 

У випадку несиметричного розташування резонатора у поперечному перерізі 

хвилеводу він демонструє невзаємні властивості. Найсильніша невзаємність 

спостерігалася, коли резонатор був зсунутий приблизно у точку кругової 

поляризації основної хвилеводної моди. За цих умов поляризація прямої чи 

зворотної хвилі сприяла збудженню лише тієї власної моди МДК, яка має 

аналогічну власну поляризацію. Оскільки інтенсивність взаємодії хвилеводної моди 
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з резонатором є різною для різних напрямків розповсюдження, різною буде і 

зумовлена цією взаємодією зміна фази.  

Дана ситуація проілюстрована на Рис. 3.9 а). Видно, що резонансні моди з 

обох гілок кривої гістерезису демонструють чітко виражену невзаємність АЧХ 

(різниця між 12S та 21S  може перевищувати 10 дБ). Ця різниця була б ще більшою для 

резонатора точкових розмірів, але внаслідок його скінчених розмірів ефективність 

збудження визначається поляризацією падаючої хвилі не лише у одній конкретній 

точці, а радше у деякій скінченій геометричній області всередині хвилеводу. Тому 

кожна з розщеплених по частоті мод МДР все одно буде збуджуватися з певною 

ненульовою інтенсивністю. 

 
Рис. 3.9. Невзаємні поглинання та фазовий зсув відрізку хвилеводу з МДР, 

розміщеним приблизно у точці кругової поляризації основної хвилеводної моди  

 

Невзаємність зв’язку резонатора з хвилеводом природнім чином 

відображається на невзаємність величини внесеного фазового зсуву (Рис 3.9 б). 

Бачимо, що у одному напрямку величина фазового зсуву є більшою для обох станів 

резонатора, відповідно, має місце і більший диференціальний фазовий зсув при 

перемиканні між станами. 

Криві, що демонструють експериментально виміряний невзаємний 

диференціальний фазовий зсув, показані на Рис. 3.10. Видно, що, для прикладу, при 

полі 0H =3200 Е у одному напрямі δϕ  складає 25 градусів на центральній частоті, у 



 133 
 
той час як у протилежному напрямі цей зсув становить 46°. Таким чином, знайдений 

ефект фазової бістабільності може бути, за необхідності, зроблений невзаємним, 

причому ступінь невзаємності регулюється шляхом зміни положення резонатора у 

поперечному перерізі хвилеводу. 

Теоретичні розрахунки дають гарне узгодження для прямого напряму 

розповсюдження хвилі (елемент S21), однак гірше для зворотного напряму. 

Можливо, використана модель не може правильно врахувати поляризаційні 

особливості збудження коливань МДР хвилеводними модами, що поширюються у 

різних напрямках. 

 
Рис. 3.10. Невзаємний диференціальний фазовий зсув при кількох різних значеннях 

магнітного поля (розрахунок і експеримент) 

 

Отримані експериментальні та теоретичні результати дозволяють 

запропонувати нову схему дискретного фазообертача, робота якого заснована на 

розглянутому вище ефекті фазової бістабільності, а робочий діапазон визначається 

областю частот між двома гілками кривої гістерезису. Такий фазообертач, принцип 

дії якого полягає у ступінчатій зміні фази хвилі, що через нього проходить, може 

знайти застосування у складі радарів з фазованою антенною ґраткою [218], 

компонентах сучасних систем телекомунікацій [219] та у вимірювальній апаратурі. 

Основним елементом такого фазообертача має стати магнітодіелектричний 

резонатор, намагнічений за допомогою постійного магніту до певного значення поля 
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0cr satH H H< < , який може перебувати у двох різних станах, що визначаються різними 

частотами магнітодинамічної моди 11HE δ− . Внаслідок різниці ФЧХ на частотах вище 

та нижче резонансної, при перемиканні резонатора між двома станами в області 

гістерезису буде спостерігатися помітний диференційний зсув фаз (Рис. 3.8). 

Перемикання між насиченим та багатодоменним магнітними станами може 

бути реалізоване, наприклад, за рахунок подачі імпульсів магнітного поля [220]. 

Так, прикладання додатного (тобто, з тим же знаком, що і у 0H ) імпульсу необхідної 

амплітуди буде перемикати резонатор на низькочастотну гілку петлі гістерезису, а 

від’ємний імпульс, який буде зменшувати підмагнічуюче поле нижче за crH , поверне 

його на високочастотну гілку. Оскільки технічно простіше зробити амплітуду 

імпульсів різних знаків однаковою, оптимальним (з точки зору умов перемикання) 

вибором робочої точки резонатора буде 2/)(0 satcr HHH +≈ . 

Як показують експериментальні дані, запропонований фазообертач має досить 

пристойну величину фактору якості. Так, при 0H =2700 Е в області частот від 35 до 

36.1 ГГц (що складає 3% від центральної частоти) δϕ  становить 23-25°(див. Рис 3.8), 

а фактор якості на частоті 35.8 ГГц (де внесені втрати однакові для обох станів 

резонатора) становить 80 °/дБ. Якщо ж 0H  збільшується до 3200 Е, δϕ  зростає до 40° 

однак найкраще значення фактора якості падає до 45°/дБ. Вказані параметри є 

цілком порівняними з характеристиками напівпровідникових чи сегнетоелектричних 

фазообертачів (де фактор якості не перевищує 50 °/дБ [221]). У той же час вони 

гірші за характеристик фазообертачів на основі ефекту Фарадея [222]. Відзначимо 

також, що робочий діапазон частот зростає при зменшенні поля 0H  від satH  до crH , 

хоча це і супроводжується зменшенням δϕ .  

 

3.2 Керований магнітним полем резонансний вентиль міліметрового 

діапазону довжин хвиль на основі ефекту розщеплення мод 

 

Діапазон частот 75-110 ГГц представляє собою інтерес для таких застосувань, 

як супутниковий зв’язок та автомобільні радари попередження про зіткнення. 
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Одним із компонентів, необхідних для роботи радіопередавальної апаратури є 

вентилі, широкосмугові або резонансні, які забезпечують розв’язку генераторів 

сигналу від хвилі, відбитої від неідеально узгодженого навантаження (скажімо, 

передавальної антени). Пристрої, що базуються на явищі ФМР у 

магнітовпорядкованих матеріалах для використання у W-діапазоні вимагатимуть 

занадто великого значення магнітного поля. Скажімо, гексаферит барію, у найбільш 

вигідному випадку (зовнішнє магнітне поле прикладене вздовж легкої осі, яка, у 

свою чергу, лежить у площині зразка) вимагатиме полів порядку H0 = 8-20 кЕ для 

роботи у W-діапазоні [223]. Застосування ж заміщених гексаферитів М-типу, з 

суттєво більшим значенням поля анізотропії, ускладнюється через зростання 

ширини лінії ФМР при збільшення концентрації домішки.  

Альтернативним підходом є побудова вентилів на основі феритових 

діелектричних резонаторів з аксіальною симетрією (у формі диску). У цьому 

випадку залежність тензора магнітної проникності від магнітного поля дає 

можливість керування частотою магнітодинамічних резонансів, які можуть 

розташовуватися суттєво вище за частоту ФМР при тому ж значенні H0. Далі 

представлено результати дослідження явища перестроювання магнітним полем 

частоти МДК у гексафериті барію з метою побудови на його основі керованого 

резонансного вентиля W-діапазону. 

Досліджуваний резонатор представляв собою диск BaFe12O19, діаметром 1.24 

мм та товщиною 0.28 мм. Форма обиралася з умови забезпечення обертальної 

симетрії, а розміри забезпечували наявність нижчих магнітодинамічних резонансів у 

необхідному діапазоні частот. Зразок розміщувався у фланці хвилеводу стандарту 

WR-10 та фіксувався між прошарком поліетилену товщиною 30 мкм та 

пінополістиролом, як показано на Рис. 3.11. З метою забезпечення невзаємних 

характеристик резонатора він був зміщений до вузької стінки хвилеводу. 

Діелектричний прошарок слугував для збільшення власної добротності 

магнітодіелектричного резонатора за рахунок зменшення індуктивних втрат у 

металевій стінці хвилеводу. 
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Рис. 3.11. Схема розташування зразка у хвилеводному фланці 

 

 Мікрохвильові вимірювання проводилися за допомогою векторного 

аналізатора НВЧ кіл відповідного діапазону. Фланець зі зразком розташовувався 

між площинами відліку відкаліброваних хвилеводів, зовнішнє магнітне поле 

прикладалося перпендикулярно до площини диску.  

 Частотні залежності елементів матриці розсіювання S12 та S21, записані в 

інтервалі частот навколо частоти основної магнітодинамічної моди, при різних 

значеннях підмагнічуючого поля наведені на Рис. 3.12. При H0=0 видна лише одна, 

квазі-діелектрична мода для якої спостерігається приблизно однаковий рівень 

поглинання як у прямому, так і у зворотному напрямках. При прикладанні 

магнітного поля ця мода розщеплюється на дві, низько- та високочастотну, які вже 

демонструють помітну невзаємність. 

Як вже було пояснено вище, це зумовлено невзаємність властивостей 

поздовжньо намагніченого фериту по відношенню до двох власних 

магнітодинамічних хвиль з правою та лівою круговою поляризаціями. Тому при 

взаємодії резонатора з циркулярно поляризованою хвилеводною модою H10 (правою 

чи лівою, залежно від напрямку розповсюдження), магнітодинамічна мода 

відповідної поляризації на власній частоті буде ефективно збуджуватися і поглинати 

енергію хвилі. А хвиля, що поширюється у протилежному напрямі, буде збуджувати 

моду протилежної поляризації, яка, внаслідок розщеплення у магнітному поля, 

матиме суттєво відмінну частоту. У результаті, на розглянутій частоті поглинання 

буде слабким, і резонатор демонструватиме вентильні властивості. 
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Рис. 3.12. Частотні залежності модулів коефіцієнтів передачі у прямому та 

зворотному напрямках, що демонструють невзаємні властивості 

магнітодіелектричного резонатора з гексафериту барію у хвилеводі 

 

Рисунок 3.13 показує залежність від магнітного поля частот розщеплених 

магнітодинамічних мод, і визначає робочий діапазон перестроювання розглянутого 

резонансного вентиля. Високочастотна мода демонструє майже лінійне зростання 

частоти від 81 до 92 ГГц при полі H0=0-10 кЕ. В той же час низькочастотна мода 

веде себе немонотонно, при цьому загальний діапазон перестроювання частоти є 

помітно меншим. Пояснення такої поведінки розщеплених магнітним полем мод 

викладено у Розділі 2. 

Електродинамічна теорія частот власних мод МДР, викладена раніше, 

передбачає певні граничні умови на торцях резонатора, тому є строгою лише для 

випадку резонатора, що лежить безпосередньо на металі. Для вибору початкової 

робочої точки резонансного вентиля, у якому ферит відокремлений від металу 

діелектричним прошарком, можна скористатися результатами для чисто 
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діелектричного резонатора, які повинні відповідати частоті МДК у нульовому 

магнітному полі, а саме формулами (2.1), (2.2).  

Наші розрахунки показали, що при H0=0 резонансна частота fr для 

діелектричної моди E11δ за умови, що ||εε =⊥ =18, а товщини діелектричних 

прошарків дорівнюють d1=30 мкм та d2=0.99 мм, становить 81.7 ГГц, що є досить 

близьким до експериментальних даних. Більше того, згідно теорії, регулюючи 

товщини прошарку d1 у межах від 0 до 450 мкм можна змінювати частоту цієї 

діелектричної моди в інтервалі 75-100 ГГц, тобто в усьому W-діапазоні. 

 
Рис. 3.13. Залежність резонансних частот fr нижчих магнітодинамічних мод ферит-

діелектричного резонатора від магнітного поля 

 

 Як видно з Рис. 3.12, обидві розщеплені моди НE±11δ демонструють 

невзаємність передаточної характеристики. Однак найбільший інтерес становить 

саме високочастотна мода НE-11δ, через монотонну залежність її частоти від 

магнітного поля (див Рис. 3.13) та більший діапазон магнітного перестроювання. 

Рисунок 3.14 показує величину коефіцієнту передачі на резонансній частоті у 

прямому напрямку та коефіцієнту передачі на тій же самій частоті, але у зворотному 

напрямку, для високочастотної моди як функцію fr. Невзаємність властивостей та 

вентильний ефект у такому представленні є найбільш наочним. Зокрема, з рисунка 
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видно, що втрати у прямому напрямі становлять S21=3.5-4.5 дБ, у той час як у 

зворотному вони досягають S12 = 12-40 дБ.  

 
Рис. 3.14. Невзаємність коефіцієнту передачі у прямому та зворотному напрямках 

для ферит-діелектричного резонатора з ВаМ. Різниця у параметрах S12 та S21 вказує 

на можливість його застосування як резонансного вентиля 

 

В підсумку зазначимо, що результати даного підрозділу вказують на 

можливість застосування магнітодіелектричних резонаторів з гексаферитів М-типу 

як керованих магнітним полем резонансних вентилів. Зокрема, розглянутий тут 

прототип може перестроюватися магнітним полем у діапазоні частот 82-90 ГГц 

практично лінійно, з ефективністю 0.84 MГц/Е та демонструє розв’язку на рівні 10-

35 дБ.  

 

3.3 Керований магнітним полем смугопропускаючий фільтр діапазонів К 

та Ка на основі ефектів розщеплення мод у нікелевому фериті 

 

3.3.1 Дослідження властивостей МДР з нікелевого фериту 

Ферити, а також сегнетоелектрики та мультифероїки, представляють інтерес 

як компоненти керованих електричними сигналами мікрохвильових приладів 

(скажімо, резонаторів, фільтрів та фазообертачів), які дозволяють впливати на 
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амплітудні, фазові та спектральні властивості мікрохвильового випромінювання 

[207, 224-230]. Велика кількість відомих феритових пристроїв використовує залізо-

ітрієвий гранат, що має найвужчу ширину лінії ФМР та найнижче затухання для 

спінових хвиль. Пристрої на основі ФМР у ЗІГ демонструють малі внесені втрати і 

можуть перестроюватися у широкому діапазоні частот зовнішнім магнітним полем. 

Однак на частотах, вищих за X-діапазон, такі пристрої вимагатимуть занадто 

великого підмагнічуючого поля, відповідно їх буде досить важко мініатюризувати 

чи інтегрувати з напівпровідниковими приладами. 

Даний підрозділ присвячено дослідженню керованих магнітним полем 

магнітодинамічних резонансів у нікелевому фериті у частотному діапазоні 18-36 

ГГц та розробці на їх основі прототипу керованого смугопропускаючого фільтра. У 

якості досліджуваного матеріалу виступав полікристалічний нікель-цинковий 

фериті з хімічною формулою Ni1-xZnxFe2O4. Необхідна резонансна частота МДК (яка 

лежить суттєво вище за частот ФМР у тих же зразках при тому ж значенні 

магнітного поля) була отримана шляхом відповідного вибору розмірів резонатора. 

Як було показано у попередніх розділах, найбільша зміна частоти 

магнітодинамічного резонансу при прикладанні до зразка зовнішнього магнітного 

поля має місце в інтервалі полів 0 00 4 zzH M Nπ< < ⋅ , де 04 Mπ  – намагніченість 

насичення, а zzN  – розмагнічуючий фактор. При цьому величина перестроювання 

частоти для кубічного фериту є пропорційною до значення недіагональної 

компоненти тензора високочастотної магнітної проникності, яка, у свою чергу, 

лінійно залежить від намагніченості насичення магнітного матеріалу, див. (2.5). А 

оскільки намагніченість насичення фериту нікелю-цинку становить 04 Mπ =3500-

5000 Гс (залежно від концентрації Zn), можна очікувати суттєву вищу величину 

перестройки частот магнітним полем, ніж у залізо-ітрієвого гранату (див. підрозділ 

2.2), і навіть близьку до такої у гексаферитів М-типу (див. підрозділ 2.3).  

Окрім суттєво менших необхідних значень магнітного поля, ще однією 

причиною для вибору саме діелектричних мод, а не ФМР для даної конструкції 

фільтру є суттєво менша ширина резонансної кривої для діелектричних мод у 

полікристалічному нікелевому фериті, у порівнянні з ФМР. Так, тангенс кута 
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діелектричних втрат для цього матеріалу становить tg εδ ≈6·10-4 [231], відповідно, на 

частоті, скажімо, f=30 ГГц та за умови слабкого зв’язку з хвилеводом ширина лінії 

діелектричного резонансу повинна становити приблизно 0/f f Q f tg εδΔ = = ⋅ ≈20 MГц. 

У той же час, ширина лінії ФМР HΔ = 150 Е [231] означає, що відповідний резонанс 

у частотній області матиме ширину приблизно 450 МГц, тобто помітно більше.  

 В ході експерименту досліджувалися три диски полікристалічного нікель-

цинкового фериту (НЦФ). Розміри відповідних зразків обиралися так, щоб 

забезпечити різні частоти основної нерозщепленої квазі-діелектричної моди. Так, 

зразок з розмірами D=3.9 мм, S=2.6 мм (зразок 1) був розрахований на частоту 

діелектричної моди ~18 ГГц, що відповідає K-діапазону, у той час як два інших, з 

розмірами D=2.1 мм, S=2.2 мм (зразок 2) та D=2.1 мм, S=1.1 мм (зразок 3) 

використовувалися для досліджень на вищих частотах, у Ka-діапазоні.  

Для попередніх досліджень, проведених з метою визначити реальні значення 

частот діелектричних мод та їх перестроювання магнітних полем, 

використовувалася мікросмужкова лінія передачі з центральною провідною 

смужкою шириною 0.8 мм. Феритовий диск розташовувався безпосередньо на 

смужці, стале магнітне поле було прикладено перпендикулярно до площини зразка. 

Вимірювання елементів матриці розсіювання, у режимі „на проходження” 

відбувалося за допомогою векторного аналізатора НВЧ кіл Agilent E8361A. 

Залежності модуля коефіцієнта передачі |S21| від частоти f при різних значеннях 

магнітного поля H0 показані на Рис. 3.15.  

Ці дані відносяться до зразка 3, з розмірами D = 2.1 мм, S=1.1 мм. З них видно, 

що вже у залишковому полі електромагніта H0≈50 Е спостерігається розщеплення 

основної ферит-діелектричної моди на дві, частоти яких дорівнюють fr1 = 34.8 ГГц 

та fr2 = 36.2 ГГц. Показана тільки основні моди, за нашою класифікацією НЕ±11δ, що 

характеризуються право- та лівоциркулярно поляризованими власними НВЧ 

електромагнітним полями. Відзначимо, що магнітодинамічні моди у НЦФ, на 

відміну від гексаферитів, демонструють суттєве розщеплення у нульовому полі. 

Така ж поведінка є типовою для гіромагнітних дискових резонаторів із залізо-

ітрієвого гранату.  
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Рис. 3.15. Частотні залежності модуля елемента матриці розсіювання S21 дискового 

магнітодіелектричного резонатора із полікристалічного НЦФ (зразок 3) при різних 

значеннях підмагнічуючого поля H0. Навіть при практично нульовому зовнішньому 

полі вже спостерігається розщеплення основної моди на дві 

 

Рисунок 3.16 показує залежність частот власних мод frі від прикладеного 

магнітного поля. При полях H0=0-2 кЕ спостерігається відносно сильна, квазі-

лінійна зміна частот обох мод з магнітним полем. При вищих значеннях магнітного 

поля (H0>2 кЕ) має місце також лінійне зростання fr1 та fr2, хоча ефективність 

керування частотою магнітним полем 0/rif H∂ ∂  є суттєво меншою, ніж для H0<2 кЕ.  

 
Рис. 3.16. Залежність частот власних МДК зразка 3 від магнітного поля 
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Загалом, величини лінійної зміни резонансних частот магнітним полем 

складає для випадку H0=0-2 кЕ складає 2 ГГц для fr1 та 1.8 ГГц для fr2. 

Перестроювання частоти відбувається внаслідок зміни високочастотної магнітної 

проникності фериту, а інтервал найбільш ефективного перестроювання відповідає 

області магніто-ненасиченого (багатодоменного) стану, у якому недіагональна 

компонента aμ  є прямо пропорційною до 4πM. Отже, велика намагніченість нікель-

цинкового фериту 4πM0≈5 кГс є його перевагою, у порівнянні з іншими феритами з 

кубічною структурою, скажімо, ЗІГ, у якого 4πM0= 1.78 кГс.  

 Аналогічні вимірювання, проведені за зразках 1 та 2 показали, що у них 

частоти основного магнітодинамічного резонансу знаходяться близько 19.5 ГГц та 

30.2 ГГц, відповідно, та демонструють аналогічні показаній вище залежності від 

магнітного поля.  

З двох розщеплених мод саме низькочастотна мода fr2, що демонструє високу 

добротність та більший коефіцієнт зв’язку з хвилеводом (див. Рисунок 7.16) була 

використана при розробці прототипу смугопропускаючого фільтру, описаного 

нижче. 

 

3.3.2 Конструкція прототипу смугопропускаючого фільтра 

Після завершення досліджень перестроювання частоти мод МДР магнітним 

полем були виготовлені прототипи смугопропускаючих фільтрів та виміряні їх 

характеристики. Конструкція фільтра, показаного на Рис. 3.17, базується на 

планарній мікросмужковій ліній передачі, виготовленої на підкладці RT Duroid 5880 

товщиною 0.25 мм, у корпусі, що був облаштований коаксіальними роз’ємами 

стандарту 2.4 мм.  

Центральна смужка містила розрив приблизно посередині довжини, за 

рахунок якого забезпечувалися великі позасмугові втрати при передачі сигналу. 

Ферит-діелектричний резонатор, діаметр якого дещо перевищував ширину розриву, 

розташовувався поруч з мікросмужковою лінією. Позиція резонатора обиралася 

таким чином, щоб забезпечити необхідний коефіцієнт зв’язку зразка з обома 

мікросмужковими лініями (вхідною та вихідною) для основної магнітодинамічної 
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моди. НВЧ сигнал передавався зі входу фільтра на вихід тільки на частотах, 

близьких до частот власних коливань резонатора. На частотах, на яких резонансні 

моди у диску НЦФ не збуджувалися, зв’язок між вхідною та вихідною лініями був 

незначним. Вся структура накривалася зверху металевим екраном, щоб уникнути 

випромінювання електромагнітної енергії у вільний простір діелектричним 

резонатором як антеною. Відстань між мікросмужковою лінією та екраном була 

досить маленькою, так щоб частоти власних мод утвореного об’ємного металевого 

резонатора були вищими за робочий діапазон фільтра. 

  
Рис. 3.17. Конструкція смугопропускаючого фільтра на базі діелектричного 

резонатора з НЦФ. Справа – принципова схема, зліва – фотографія виготовленого 

прототипу. Зовнішнє керуюче магнітне поле прикладено перпендикулярно до 

площини фільтру 

 

Рисунок 3.18 показує передавальні характеристики такого фільтра, зі зразком 

1, записані при різних значеннях підмагнічуючого поля H0.  

З рисунку видно, що при H0=50 Е фільтр характеризується центральною 

частотою приблизно ~ 19.5 ГГц, внесеними втратами на центральній частоті 2.5 дБ, 

смугою пропускання по рівню 3 дБ у 0.5 ГГц та позасмуговими втратами порядку 25 

дБ. При збільшенні величини поля центральна частота фільтра зменшується. 

Зокрема, при зміні H0 від 50 Е до 1400 Е, зміна центральної частоти становить 1.3 

ГГц, що складає 6.7 % від її значення при H0=50 Е.  
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Рис. 3.18. Частотна залежність модуля елемента тензора матриці розсіювання |S21| 

при різних значеннях H0 для фільтра зі зразком 1. Видно перестроювання смуги 

пропускання фільтра за рахунок магнітного поля 

 

Аналогічні фільтри, розраховані на більш високі робочі частоти були 

виготовлені із використанням зразків 2 та 3. Результати вимірювання їх 

характеристик показані на Рис. 3.19 та Рис. 3.20.  

В ході вимірювань величина коефіцієнту зв’язку між резонатором та лінією 

передачі змінювалася за рахунок латерального зміщення резонатора, доки не 

досягався оптимум між величиною внесених втрат на резонансній частоті та 

позасмуговим послабленням. 

Фільтр з центральною частотою близько 30 ГГц, характеристик якого показані 

на Рис. 3.19, демонструє відносно незначний діапазон перестройки магнітним 

полем, порядку 0.5 ГГц, та більші внесені втрати (4-5 дБ), у порівнянні з фільтром 

на частоту 19 ГГц.  

Дані на Рис 3.20, для фільтра з центральною частотою 34 ГГц показують 

можливість перестроювання полем його частоти на 0.9 ГГц при H0=50-2400 Е при 

внесених втратах близько 4-5 дБ.  
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Рис. 3.19. Керування характеристиками смугопропускаючого фільтра на основі 

зразка 2 магнітним полем на частотах ~ 30 ГГц 

 
Рис. 3.20. Керування характеристиками смугопропускаючого фільтра на основі 

зразка 3 магнітним полем на частотах ~ 34 ГГц 
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Динамічний діапазон робот всіх трьох прототипів фільтрів по вхідній 

потужності був перевірений шляхом подачі на них вхідних сигналів різної 

потужності. З’ясувалося, що у діапазоні від 2 мкВт до 100 мВт як внесені втрати, так 

і ширина смуги частот по рівню -3 дБ не залежать від вхідної потужності. 

Максимальне значення прикладеної вхідної потужності було обмежено 

можливостями векторного аналізатора НВЧ кіл, застосованого у ході досліджень.  

Результати, представлені на Рис. 3.18-20 доводять потенційну можливість 

створення керованих магнітним полем смугопропускаючих фільтрів на основі 

магнітодіелектричних резонаторів.  

Виміряні параметри досліджених прототипів фільтрів зведені у Табл. 3.2. 

 

Таблиця 3.2. Характеристики керованих магнітним полем фільтрів на основі 

дискових магнітодіелектричних резонаторів з нікель-цинкового фериту 

Зразок Центральна частота 

при H0= 50 Е 

Діапазон  

перестроювання  

Ефективність 

перестроювання 

1 19.34 ГГц 
1.3 ГГц 

(при H0=50-1600 Е) 

0.87±0.01 МГц/Е 

(при H0=0-1600 Е) 

2 30.19 ГГц 
0.3 ГГц  

(при H0=50-1400 Е) 

0.24±0.01 МГц/Е 

(при H0=0-1200 Е) 

3 34.31 ГГц 
0.6 ГГц 

(при H0=50-2000 Е) 

0.34±0.01 МГц/Е 

(при H0=0-1800 Е) 
 

 

Зразок Внесені втрати 

на центральній 

частоті (дБ) 

Смуга 

пропускання 

(ГГц) 

Зворотні втрати 

на центральній 

частоті (дБ) 

Позасмугові 

втрати (дБ) 

1 2.3-4.4 0.23-0.70 7-25 15-25 

2 3.8-4.9 0.09-0.14 7-12 35-45 

3 4.0-5.2 0.36-0.50 8-11 20-30 
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З наведених рисунків та даних таблиці можна побачити, що ширина смуги 

пропускання фільтрів по рівню -3дБ може суттєво змінюватися при зміні 

зовнішнього магнітного поля. Це пояснюється тим, що ширина лінії визначається 

навантаженою добротністю резонатора, яка, на відміну від власної добротності, не є 

параметром матеріалу, а залежить від коефіцієнту зв’язку К даної резонаторної моди 

з лінією передачі. В свою чергу, коефіцієнт зв’язку визначається не тільки 

розмірами та положенням резонатора (які залишалися незмінними при зміні H0), але 

розподілом електромагнітного поля даної моди на резонансній частоті. Зміна 

останнього фактору при збільшенні магнітного поля могла привести до зміни К, а 

отже і навантаженої добротності. 

Всі прототипи фільтрів продемонстрували внесені втрати у діапазоні 2-5 дБ. З 

цих втрат ~ 1 дБ можна віднести на рахунок втрат на відбиття (через неідеальне 

узгодження резонатора з лінією передачі на центральній частоті) та ще 0.5 дБ – до 

втрат у самій мікросмужковій лінії (які на даних частотах для цього типу ліній є 

вищими, ніж у дециметровому діапазоні). Таким чином, краще узгодження 

резонатора з лінією передачі та використання лінії з меншими втратами повинно 

зменшити внесені втрати. Однак навіть без цього, втрати фільтрів на основі 

діелектричних резонаторів з НЦФ є нижчими, ніж, скажімо, втрати у керованих 

електричним полем приладів на основі ФМР у композитних ферит-

сегнетоелектричних структурах [225, 226]. 

Також відзначимо, що діапазон перестроювання частоти магнітним полем для 

фільтра на основі зразка 3 (Рис. 3.20) є суттєво меншим, ніж величина ~2 ГГц, що 

спостерігалася при вивченні перестроювання магнітодинамічних мод (Рисунок 

3.16). Теж саме стосується і фільтрів на основі інших зразків. Однією з можливих 

причин є взаємодія та розштовхування між основною модою МДК та однією із 

близько розташованих вищих мод, яка, можливо, також збуджується хвилеводною 

Т-модою лінії передачі у даній експериментальній конфігурації. Таким чином, є 

потенціал вдосконалення запропонованої конструкції фільтра, з метою досягнення 

більшого діапазону перестроювання.  
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3.3.3 Обговорення експериментальних результатів 

Зробимо теоретичні оцінки величини потенційно досяжного магнітного 

перестроювання частот МДК. Відзначимо, що викладена у розділі 2 теорія не може 

бути напряму застосована до розглянутого випадку, оскільки у ній передбачається, 

що резонатор лежить на металевій поверхні, у той час як у експерименті він 

знаходився на шарі дюроїду товщиною 0.25 мм. 

Почнемо з розрахунків частоти магнітодіелектричного резонатора у 

нульовому магнітному полі. Для цього використаємо формули (2.1), (2.2) які 

описують резонатор, розташований між двома металевими екранами, з урахуванням 

товщини діелектричних прошарків. Це якраз відповідає експериментальній ситуації, 

де одним екраном виступає нижня металізована поверхня мікросмужкової лінії, а 

іншим – мідна кришка корпусу прототипа фільтра. Таким чином, у формулах (2.1), 

(2.2) замість d1 слід підставляти товщину підкладинки з RT Duroid, а за d2 взяти 

відстань між верхнім торцем резонатора та кришкою корпусу. 

 Використовуючи вказані вище геометричні розміри дискових резонаторів та 

типові для нікелевого фериту значення діелектричної проникності ⊥ε = ||ε =13.5 

отримаємо, наприклад, для зразка 3 частоту основної нерозщепленої магнітним 

полем моди δ11E , що дорівнює 37.7 ГГц, що є досить близько до експериментально 

виміряного значення. Розбіжність може бути викликана відмінною від одиниці 

діелектричною проникністю підкладинки (ε ≈2.2) та впливом металевої стрічки 

мікросмужкової лінії.  

Спробуємо тепер оцінити величину магнітної перестройки цієї моди. 

Приблизна оцінка може були зроблена на основі дисперсійних співвідношень для 

право– та ліво– циркулярно поляризованої хвилі у необмеженому поздовжньо 

намагніченому магнітогіротропному середовищі, а саме [109]: 
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тут 0M  – намагніченість насичення матеріалу, Н0 – магнітне поле. Припустивши, що 

обидва типи хвиль мають однакове значення поздовжнього хвильового вектора, із 
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(3.4) можна отримати оцінку зверху для величини магнітного перестроювання 

частоти. Поклавши Lf =35 ГГц, 04 Mπ =5000 Гс, Н0=3000 Е, маємо =− LR ff 14 ГГц. 

Іншу оцінку можна отримати, застосувавши теорію, представлену у Розділі 2, і 

знехтувавши скінченною товщиною діелектричного прошарку дюроїду. 

Підставивши магнітні та геометричні параметри досліджуваних резонаторів, 

отримаємо, що при полі насичення розщеплення частот становить порядку 10 ГГц. 

Однак цей результат є справедливим для резонатора, що лежить безпосередньо на 

металі. В той же час, як показують дослідження резонаторів із гексафериту барію 

(Розділ 2.3), наявність додаткового діелектричного прошарку суттєво зменшує 

величину розщеплення частот. Таким чином, цей результат також можна розглядати 

лише як оцінку зверху. Тим не менш, ці розрахунки дають значення зміни частоти 

низькочастотної моди на –4 ГГц у інтервалі значень H0 від 0 до поля насичення. 

Порівнюючи з даними Рисунку 3.16, бачимо, що і тут має місце переоцінка, навіть 

якщо взяти до уваги наявність початкового (в нульовому полі) розщеплення частот.  

Таким чином розглянуті вище теоретичні моделі дають завищені значення 

магнітного перестроювання для власних мод магнітодіелектричного резонатора, а 

отже і для центральної частоти смугопропускаючого фільтру. 

Аналіз амплітудно-частотних характеристик фільтру можна здійснити, 

представивши його у вигляді резонансного контуру, що забезпечує зв’язок між 

двома розв’язаними лініями передачі, як це було зроблено у [232]. Згідно з 

описаною там моделлю, комплексний коефіцієнт передачі S21 такої структури 

задається наступним чином: 
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В цій формулі 0f  – резонансна частота контуру, cR  – хвильовий опір лінії 

передачі, siR  – дійсна частина імпедансу елементу зв’язку контуру з відповідною 

лінією передачі, ik  – коефіцієнти зв’язку з відповідною лінією передачі, а LQ  – 

навантажена добротність, пов’язана з власною добротністю 0Q  виразом 

)1/( 210 kkQQL ++= .  
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З виразів (3.5) можна зробити наступні висновки: по-перше, зміна центральної 

частоти смуги пропускання фільтру визначається тільки зміною резонансної частоти 

0f  з магнітним полем. По-друге, дві наявні у магнітодіелектричного резонатора 

власні моди з різною поляризацією можуть мати різні коефіцієнти зв’язку з 

мікросмужковою лінією передачі, внаслідок чого демонструватимуть різну 

навантажену добротність LQ .  

Вибір значень коефіцієнтів зв’язку ik  (в даному випадку – шляхом 

переміщення дискового феритового резонатору відносно мікросмужкової лінії) є 

компромісом між величиною внесених втрат та шириною смуги пропускання. 

Дійсно, якщо зв'язок буде сильним, внесені втрати на резонансній частоті 
0

21 f f
S

=
 

будуть меншими, однак при цьому зменшиться і навантажена добротність LQ , отже 

зросте ширина смуги пропускання. У даному дослідженні головна увага приділялася 

досягненню малих втрат, незважаючи на смугу пропускання. Виміряні для 

прототипів величини втрат у 2-5 дБ в усьому діапазоні перестроювання можуть бути 

зменшені за рахунок кращого узгодження резонатора з хвилеводом та збільшення 

коефіцієнтів зв’язку.  

Нарешті, для того, щоб отримати вузьку смугу пропускання, при інших рівних 

факторах, потрібен резонатор з високою власною добротністю. Тому слід 

використовувати ферит з низьким значенням тангенсу кута діелектричних втрат та 

розташовувати досліджуваний резонатор якомога далі від металевих елементів 

фільтру, для зменшення втрат внаслідок скінченої провідності металу. 

Як випливає з рисунків 3.18-3.20 та таблиці 3.2, мікросмужкові 

смугопропускаючі фільтри на основі нікелевого фериту можуть бути розроблені на 

будь-яку частоту сантиметрового діапазону (зокрема, і у межах дослідженого у 

даному підрозділі інтервалу 18-35 ГГц) шляхом відповідного вибору розмірів 

резонатору.  

Експериментально знайдений діапазон перестроювання центральної частоти 

фільтру магнітним полем виявився меншим, ніж зміна резонансної частоти 

магнітодинамічних мод. За припущенням, це може бути викликано 
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розштовхуванням між основною магнітодинамічною модою та або однією із вищих 

мод МДР або об’ємним резонансом відрізку екранованої мікросмужкової лінії. 

Відповідно, необхідний більш ґрунтовний електродинамічний аналіз 

експериментального прототипу, можливо за допомогою програмних пакетів 

числового моделювання і розрахунок такої конструкції фільтра, що виключала б 

взаємодію з паразитними модами.  

В ході експериментів було знайдено, що ширина смуги пропускання 

досліджених фільтрів сильно змінюється, як при переході до іншого робочого 

діапазону, так і при перестроюванні центральної частоти магнітним полем. Це 

пов’язано з тим, що навантажена добротність резонатора визначається коефіцієнтом 

зв’язку резонатора з лінією передачі, який у свою чергу, залежить від частоти та 

прикладеного магнітного поля (останнє впливає на конфігурацію змінного 

електромагнітного поля у резонаторі). Зменшити ширину смуги можна, зменшивши 

коефіцієнт зв’язку (наприклад, за рахунок зміни положення резонатора), але це, 

згідно (3.5) матиме наслідком зростання внесених втрат. 

Також зазначимо, що всі розглянуті фільтри використовували низькочастотну 

розщеплену моду основного магнітоелектричного резонансу. Це було пов’язано з 

тим, що саме ця мода мала меншу ширину лінії та більший коефіцієнт зв’язку з 

лінією передачі. Однак можна використовувати і іншу, високочастотну моду, 

потенційною перевагою якої є більший діапазон перестроювання магнітним полем. 

Так, для прикладу, для зразка 3 він становить майже 4 ГГц при H0=0-8 кЕ, у 

порівнянні з ≈2 ГГц для низькочастотної моди (Рис. 3.16). 

 Використання в експерименті двох резонаторів з однаковим радіусом та 

різною висотою (зразки 2 та 3) дозволило дослідити питання впливу величини 

розмагнічуючого фактору форми зразка Nzz на магнітне керування параметрами 

фільтру. На рисунку 3.21 показана залежність центральної частоти фільтрів на 

основі цих двох зразків від прикладеного магнітного поля. Як вже згадувалося вище, 

найбільша ефективність керування частотою δfr/δH0 досягається в інтервалі 

підмагнічуючих полів 0<H0 <Hsat = 4πMNzz. Оскільки збільшення товщини диску (2.2 

мм для зразка 2 проти 1.1 мм для зразка 3) призводить до зменшення Nzz , то можна 
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очувати меншого значення поля насичення для більш товстого зразка. 

Використовуючи вирази для Nzz, наведені [233] та табличні значення намагніченості, 

отримуємо теоретичне значення Hsat = 1610 Е для зразка 2 та Hsat =2430 Е для зразка 

3. Видно, що дані, представлені на Рис. 7.22 добре узгоджуються з цими оцінками. 

Таким чином, вибір форми зразка дозволяє, у разі необхідності, модифікувати 

діапазон значень керуючого зовнішнього магнітного поля.  

 
Рис. 3.21. Залежність від магнітного поля центральної частоти смуги попускання 

прототипів фільтрів, виготовлених на основі зразків 2 та 3 

 

Основні результати цього розділу опубліковані у колективній монографії 

[185], журнальних статтях [234–239], а також висвітлені у тезах, працях та 

матеріалах міжнародних наукових конференцій [240–243]. 

 

3.4 Висновки до розділу  

 

 В даному розділі було продемонстровано, що розглянутий у розділі 2 ефект 

розщеплення частот азимутально-вироджених мод дискового магнітодіелектричного 

резонатора магнітним полем може бути застосовано для розробки різноманітних 

пристроїв аналогової обробки сигналів міліметрового діапазону, таких як керовані 
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резонансні вентилі, фазообертачі та смугопропускаючі фільтри. Робочі частоти 

прототипів вказаних пристроїв знаходилися у межах від 20 до 90 ГГц і, як було 

показано, визначалися у першу чергу розмірами та положенням ферит-

діелектричних резонаторів, а не величиною зовнішнього магнітного поля, що є 

головною концептуальною перевагою таких конструкцій. Зокрема, це вказує на 

перспективи використання цього ефекту і на більш високих, субтерагерцових 

частотах. 

 Розроблено макет хвилеводного резонансного вентиля W-діапазону на основі 

резонатора з монокристалічного гексафериту барію. Вибір точки розташування 

зразка у поперечному перерізі хвилеводу дозволив отримати суттєву невзаємність 

величини поглинання у прямому та зворотному напрямках (розв’язка становила 10-

35 дБ, залежно від величини прикладеного поля). Це явище пояснюється 

поляризаційною селективністю взаємодії хвилеводних мод з різним напрямками 

поширення із власними модами намагніченого резонатора. Робоча частота 

розглянутого вентиля перестроюється магнітним полем у діапазоні 82-90 ГГц, 

практично лінійно, з ефективністю 0.84 MГц/Е. Ці частоти суттєво перевищують 

частоти ФМР у даному матеріалі при тих же значеннях магнітного поля. 

Були запропоновані та досліджені оригінальні конструкції фазообертачів 

міліметрового діапазону. Зокрема, виміряні параметри керованого магнітним полем 

резонансного фазообертача, робоча точка якого обиралася на схилі кривої 

резонансного поглинання основної магнітодинамічної моди із міркувань компромісу 

між внесеними втратами та диференційним фазовим зсувом. У дослідженого 

прототипу максимальний фазовий зсув на робочій частоті 80 ГГц досягав 600, при 

цьому внесені втрати складали 1.5–4 дБ. Відмітимо, що на відміну від аналогічних 

пристроїв, що використовують явище феромагнітного резонансу, даний фазообертач 

найбільш ефективно працював не у насиченому, а у багатодоменному стані. 

Ще один прототип вузькосмугового дискретного фазообертача базувався на 

явищі бістабільності частотно-польової залежності магнітодинамічних мод в області 

поля переходу з ненасиченого у насичений стан. Гістерезис при перемиканні 

матеріалу феритового резонатора між магнітно-насиченим та багатодоменним 
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станами призводить до залежності частот розщеплених мод резонатора, а отже і 

внесеного ним фазового зсуву та втрат від магнітної передісторії. Це дозволило 

розробити оригінальну конструкцію дискретного фазообертача, робочі параметри 

якого (внесена фаза, втрати, смуга частот) можуть варіюватися, у відповідності до 

поставлених вимог, за рахунок вибору робочої точки по магнітному полю. 

Збільшення величини фазового зсуву очікувано супроводжувалося зростанням 

втрат. Дискретний фазовий зсув у діапазоні частот 35-36 ГГц становив, залежно від 

підмагнічуючого поля, від 25° (з фактором якості ≈80 °/дБ) до 40° (фактор якості 

≈45°/дБ). Вказані параметри є співмірними з характеристиками напівпровідникових 

чи сегнетоелектричних фазообертачів на аналогічних частотах, однак поступаються 

пристроям на основі ефекту Фарадея. 

Особливістю дослідженого фазообертача був вибір робочих частот в області 

«нижче ФМР», що для використаного магнітного матеріалу (гексаферит барію) 

становило 35-40 ГГц. Близькість до власної частоти ФМР забезпечувала зростання 

величини стрибка частоти при переході з однієї гілки кривої гістерезису на іншу, і у 

той же час розташування робочої області нижче від ФМР гарантувало відсутність 

додаткових втрат, пов’язаних з власними магнітними збудженнями 

магнітовпорядкованого матеріалу.  

 Запропоновано конструкцію мікросмужкового смугопропускаючого фільтра 

для верхньої частини сантиметрового діапазону (18-36 ГГц, тобто K- та Ka-

діапазони) на основі магнітодіелектричних резонаторів з полікристалічного нікель-

цинкового фериту. Розроблені прототипи керованих магнітним полем планарних 

фільтрів з початковими частотами 19, 30 та 35 ГГц (які задавалися геометричними 

розмірами використаних дискових резонаторів). Фільтри продемонстрували 

можливість перестроювання центральної частоти магнітним полем, помірні втрати 

та здатність працювати при високих рівнях вхідної потужності, як мінімум, до 100 

мВт. Діапазон зміни центральної частоти становив 0.3-1.3 ГГц для різних фільтрів 

(що складало 2-7% від початкового значення) при керуючих полях не вищих за 2 кЕ. 

Внесені втрати у центрі смуги пропускання становили 2-5 дБ і змінювалися при 

прикладанні поля.  
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Таким чином, дана конструкція поєднує у собі характерну для фільтрів на 

основі діелектричних резонаторів високу допустиму потужність вхідного сигналу та 

притаманну фільтрам на основі феритів властивість перестроювання частоти 

зовнішнім магнітним полем. Застосування мікросмужкової ліній передачі замість 

об’ємних металевих хвилеводів дає можливість зменшити розміри та вагу 

конструкції, робить її сумісною з планарними технологіями. 
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РОЗДІЛ 4 

ЗВ’ЯЗАНІ КОЛИВАННЯ У ФЕРИТ-ДІЕЛЕКТРИЧНИХ 

ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ 

 

Приймально-передавальна апаратура НВЧ діапазону для сучасних 

телекомунікаційних, безпровідних та радіолокаційних систем суттєво залежить від 

високоякісних діелектричних резонаторів (ДР), що застосовуються у складі 

фільтрів, генераторів, антенних систем і т.д. [244-246]. Компоненти на основі ДР 

характеризуються низькими втратами, невеликими розмірами та відмінною 

температурною стабільністю [145, 247-249], однак притаманним їм принциповим 

недоліком є неможливість ефективного динамічного керування їх 

характеристиками, наприклад, резонансною частотою чи добротністю. 

При цьому існує попит на частотно-селективні НВЧ компоненти з можливістю 

електронної перестройки характеристик відповідно до особливостей спектра 

вхідного сигналу. Так, здатність до зміни частоти і смуги пропускання 

преселекторного фільтра має покращити характеристики супергетеродинного 

приймача [250], ці ж самі властивості необхідні для створення узгоджених фільтрів 

та систем когнітивного радіо [251, 252]. 

Відомі з літератури методи електронного керування характеристиками ДР 

передбачають використання певних додаткових елементів (сегнетоелектриків, 

напівпровідникових варакторів чи діодів) властивості яких (діелектрична 

проникність, провідність та/або ємність) можуть змінюватися під впливом 

зовнішнього електричного сигналу [230, 253]. Відомі і інші методики, з 

використанням електромеханічних актуаторів (MEMS) [230, 254] чи зміни 

температури діелектрика [255]. Інший підхід передбачає використання 

електромагнітно зв’язаного з ДР фериту, магнітна проникність якого, як відомо, 

залежить від магнітного поля [256]. 

Однак використання напівпровідників чи сегнетоелектриків зазвичай 

супроводжується погіршенням добротності резонатора, а також зумовлює 

обмеження робочої потужності та погіршення температурної стабільності пристрою 
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[6]. Натомість, якісні ферити, навіть полікристалічні, мають низькі діелектричні 

втрати та можуть витримувати роботу при високих рівнях вхідної потужності. 

Таким чином, застосування магнітовпорядкованих матеріалів для створення 

керованих частотно-селективних елементів НВЧ діапазону потенційно може 

призвести до появи пристроїв з високою добротністю, малими розмірами, низькою 

вартістю та значним робочим діапазоном вхідної потужності. 

В даному розділі як прототип такого елемента обрано композитну структуру, 

до складу якої входять діелектричний резонатор та нанесений на нього шар 

магнітовпорядкованого матеріалу. При цьому в обраній конфігурації композитної 

структури забезпечується значна площа контакту між ДР та магнетиком, що сприяє 

взаємопроникненню електромагнітних полів власних мод та збільшує зв’язок між 

складовими структури навіть за невеликого об’єму феритової компоненти.  

 

4.1  Гібридні електромагнітно-спінові коливання у зв’язаних 

діелектричному та феритовому резонаторах 

 

Феромагнітні оксиді, у тому числі матеріалу зі структурою шпінелі, гранату чи 

магнітоплюмбіту, широко застосовуються при дослідженнях природи магнітних 

збуджень у сантиметровому та міліметровому діапазонах електромагнітного спектра 

[207]. Окрім чистих моно- чи полікристалічних матеріалів, широке застосування 

знайшли і епітаксійні феритові плівки, вирощені на діелектричних підкладинках з 

алюмінату магнію MgAl2O4 (зі структурою шпінелі), галій–гадолінієвого гранату 

Gd3Ga5O12 (зі структурою гранату) чи гексагалату стронцію SrGa12O19 (зі структурою 

магнітоплюмбіту). 

З точки зору електродинаміки такі матеріали відрізняються від чистих 

феритів, оскільки представляють собою композитну структуру «ферит-діелектрик», 

у якій можливе явище гібридизації електромагнітних хвиль чи коливань, що 

збуджуються у діелектричній складовій та магнітних хвиль чи коливань у 

феритовому шарі.  
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 Відомі роботи, у яких досліджувалася гібридизація однієї діелектричної та 

однієї магнітостатичної мод у структурах «ферит-діелектрик» [257-259]. Було 

показано, що зміна діелектричної проникності немагнітного шару напряму впливає 

на дисперсію зв’язаних мод. Використання таких гетероструктур створює додаткові 

можливості по керуванню НВЧ властивостями композиту за рахунок зміни 

діелектричної проникності діелектрика, скажімо, за допомогою електричного поля 

[257, 258, 260]. Однак ефективність такого керування сильно залежить від ступеня 

гібридизації електромагнітної та магнітостатичної хвиль. Як показано у [261], 

величина розштовхування частот визначається інтегралом перекриття між 

магнітним полем електромагнітної хвилі та змінною намагніченістю 

магнітостатичної.  

В цьому підрозділі представлені результати вивчення зв’язаних мод у 

композитній структурі з шару гексафериту стронцію на кварцовій підкладинці, що 

виникають внаслідок гібридизації електромагнітної моди у кварці та двох мод 

магнітостатичних коливань (МСК) у феритовому шарі.  

 

4.1.1 Експериментальні результати 

Експериментальні вимірювання проводилися за допомогою скалярного 

вимірювача КСХ типу Р2-69 у діапазоні частот 53-78 ГГц. Зразок – гетероструктура 

з монокристалічного SrFe12O19 на підкладинці з кварцу – розташовувався на широкій 

стінці прямокутного металевого хвилеводу відповідного діапазону частот, поруч із 

короткозамикачем, і підмагнічувався вздовж легкої осі феримагнетика 

(перпендикулярно до площини зразка). Таке розташування забезпечувало однаково 

сприйнятливі умови для збудження як магнітостатичних, так і діелектричних мод у 

окремих складових композитної структури. Вимірювання проводилися при 

фіксованому значенні магнітного поля, у режимі сканування по частоті. Сам зразок 

представляв собою паралелепіпед, з поперечним розмірами 2.0×1.05 мм2 та 

товщиною 335 мкм, з яких 300 мкм становив кварц, а товщина фериту складала 35 

мкм. Розміри кварцу обиралися таким чином, щоб частота однієї із нижчих 

діелектричних мод чистого кварцового резонатора опинилася у розглянутому 
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діапазоні. Що стосується гексафериту стронцію, то присутність у цьому матеріалі 

сильного поля магнітної одновісної анізотропії дозволяла підняти частоти МСК у 

фериті до бажаних величин, прикладаючи помірне, цілком досяжне у лабораторних 

умовах, значення зовнішнього магнітного поля.  

Дослідження взаємодії зв’язаних коливань проводилося для двох різних 

експериментальних конфігурацій: у першому випадку композитна структура 

розташовувалася таким чином, щоб ферит знаходився у безпосередньому контакті з 

широкою стінкою хвилеводу, у другому – на металі лежав кварцовий шар. Обидві 

ситуації схематично показані на Рис. 4.1.  

 
Рис. 4.1. Композитний ферит-діелектричний резонатор на металеві стінці хвилеводу 

а) кварцом до металу та б) феритом до металу 

  

 В ході дослідження проводилося вимірювання коефіцієнта відбиття від 

досліджуваної структури в усьому діапазоні частот, при різних значеннях 

магнітного поля. При цьому для будь-якого H0 спостерігалися три чітко видимі піки 

резонансного поглинання. Рисунки 4.2 та 4.3 показують залежність частот цих піків 

від прикладеного магнітного поля для обох досліджених конфігурацій. Надалі, з 

метою спрощення, ми позначатимемо моди феритової компоненти як 

«магнітостатичні», незважаючи на те, що на таких частотах вже необхідно 

розв’язувати повні рівняння Максвела, а не їх скорочену, магнітостатичну, версію. 

Можна передбачити, що врахування ефектів запізнювання призведе до зменшення 

розрахованих частот цих мод та до зростання частотного інтервалу між сусідніми 

модами, у порівнянні з розрахунками у магнітостатичному наближенні [262]. Втім, 

метою даної роботи є не розрахунок частот МСК, а дослідження ефектів взаємодії 
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між модами, для чого цілком достатньо задати частотно-польову залежність для 

МСК феноменологічно.  

При малих та великих значеннях поля H0 одна із трьох знайдених мод була 

класифікована як діелектричний резонанс у кварці, а дві інші – як магнітостатичні 

моди (1,1) та (3,1) прямих об’ємних магнітостатичних коливань (ПОМСК) у фериті. 

Індекси мод були обрані згідно з методикою робіт [10, 263]. Моди розрізнялися за 

характером залежності їх резонансних частот від магнітного поля: лінійної для МСК 

та відсутності такої для діелектричного резонансу. Область взаємодії та гібридизації 

мод (показана на рисунках штрихованими лініями) визначимо як діапазоні значень 

поля, при якому всі три моди демонструють залежність резонансних частот від 

значення H0. При цьому строга ідентифікація мод стає неможливою, адже всі три 

стають гібридними, і можна казати лише про переважаючу складову від того чи 

іншого чистого типу хвиль. 

 
Рис. 4.2. Залежність від статичного магнітного поля частот діелектричних, 

магнітостатичних (ПОМСК) та гібридних коливань у ферит-діелектричній 

композитній структурі, показаній на Рис. 4.1 а) 
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Рис. 4.3. Те же саме, що і на Рис. 4.2 однак для ферит-діелектричної композитної 

структури, показаної на Рис. 4.1 б) 

 

4.1.2 Теоретична модель зв’язаних коливань 

Для математичного опису зв’язку між електромагнітною та 

магнітостатичними модами, що призводить до утворення гібридних коливань 

застосуємо теорію, розроблену у [261]. Згідно з нею, електромагнітне поле у 

діелектричному шарі слід розкласти в ряд по полям власних ортогональних мод 

такого резонатора: 

( ) ( )i i
i

H r a H r= ∑ , ( ) ( )i i
i

E r a E r= ∑ ,     (4.1) 

а високочастотну намагніченість та магнітостатичний потенціал коливань у фериті – 

в ряд по власним модам магнітостатичної задачі.  

( ) ( )j j
j

m r b m r= ∑ , ( ) ( )j j
j

r b rϕ ϕ= ∑ .    (4.2) 

Тут ( )jm r  – функція, що описує просторовий розподіл змінної намагніченості 

моди з магнітостатичним потенціалом ( )j rϕ . При цьому величини ia  та jb  є 

константами. Підставивши тепер вирази (4.1) для полів діелектричних коливань та 

(4.2) для намагніченості та магнітного поля ( ) ( )H r rϕ= ∇  магнітостатичних коливань, 
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у рівняння Максвела та використавши властивість ортогональності, отримаємо 

систему рівнянь, що пов’язують між собою амплітуди зв’язних мод:  

0)( =+− ∑ j
j

ijii bBa ωωω  

0)( =+− ∑ i
i

jijj aKb ωω , 

де jiK  та ijB  – коефіцієнти, що описують ефективність взаємодії діелектричної 

моди з індексом і та магнітостатичної моди з індексом j . Строгі вирази для цих 

коефіцієнтів наведені у [261], де було знайдено, що *4 ( ) ( )ji i jK M H r m r dVγ π= − ∫ , а 

* *
0 ( )( ( ) ( ))ij i j jB H r r m r dVμ ϕ= ∇ +∫ , причому інтеграл слід брати по об’єму феритової 

складової (оскільки тільки там jϕ  та jm  відмінні від нуля). Однак у нашому випадку 

точний розрахунок цих величин вимагає строгого вирішення спектральної задачі для 

прямокутного феритового резонатора з урахуванням запізнення. Однак, оскільки 

для якісного опису ефектів гібридизації у розрахунку цих коефіцієнтів немає 

необхідності, ми будемо розглядати їх як феноменологічні константи, що можуть 

бути знайдені з експерименту.  

Якщо брати до розгляду дві магнітостатичні моди та одну діелектричну (як це має 

місце в експерименті), система рівнянь, що описує зв’язані коливання, набуває 

вигляду 

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

=−+
=−+

=++−

.0))((
,0))((

,0)(

2221

1111

212111

0

0

bHaK
bHaK

bBbBa

b

b

a

ωω
ωω

ωωωω
     (4.3) 

В (4.3) змінні a  та aω  позначає амплітуду та частоту електромагнітних коливань 

у кварці, а 1b , 2b , 1bω  та 2bω  – амплітуди та частоти магнітостатичних коливань з 

індексами (1,1) та (3,1) у феритовому шарі. Зазначимо, що на відміну від aω , частоти 

1bω  та 2bω  є функціями магнітного поля.  

Умовою приступності нетривіальних розв’язків (4.3) є рівність нулю 

детермінанта системи, тобто  

0
)(0

0)(

0

0

221

111

1211

=
−

−
−

HK
HK

BB

b

b

a

ωω
ωω

ωωωω
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З нього випливає наступне рівняння: 
3 2

1 2 11 11 12 21 1 12 21 2 11 11 1 2 1 2( ) ( ( ) ( ) ) 0a b b b a b a b b a b bB K B K B K B Kω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω− + + + + + + + + + − =  (4.4) 

яке є рівнянням третього порядку відносно ω . Відповідно, його розв’язки дають 

частоти трьох взаємодіючих гібридних мод досліджуваного композитного 

резонатора. Як видно, коефіцієнти, що описують взаємодію окремих мод, входять у 

(4.4) лише у вигляді комбінації В12К21 та В11К11, але не окремо. Відповідно, для 

опису системи, достатньо знати тільки відповідні добутки. 

Для гексаферитів у насиченому стані, у загальному випадку, частотно-польова 

залежність для мод ПОМСК з високою точністю описується лінійною залежністю 

0 0( ) ( )bi iH H Hω γ= + , де Ні – доданок, що залежить від поля магнітної 

кристалографічної анізотропії, намагніченості насичення, квантованого хвильового 

вектора моди та товщини зразка. Цей результат було отримано у рамках 

магнітостатичного наближення. Як вже згадувалося, врахування запізнення 

призводить до зсуву частоти вниз [264], що може бути враховано відповідною 

модифікацією члена Ні.  

В даному випадку параметри γ та Ні були отримані з експерименту, шляхом 

апроксимації частотно-польових залежностей мод ПОМСК в областях далеких від 

зони гібридизації. Далі, маючи у явному вигляді залежності biω  від Н0, коефіцієнти 

зв’язку jiK  і ijB  були знайдені шляхом апроксимації експериментальних даних в 

усьому діапазоні значень Н0 рівнянням (4.4). Найкраще узгодження моделі з 

експериментом було отримано при наступних значеннях комбінації коефіцієнтів 

зв’язку: В11К11=0.011, В12К21=0.005 для конфігурації, показаної на Рис. 4.1 а) та 

В11К11=0.020, В12К21=0.005 для конфігурації на Рис. 4.1 б). Модельні криві показано 

на Рис. 4.2 та 4.3 суцільними лініями. Видно, що має місце як якісне, так і кількісне 

узгодження з експериментом. 

    

4.1.3 Добротність зв’язаних коливань  

Надалі розглянемо зміни власної добротності гібридних коливань Q0, які 

випливають з використаної моделі зв’язаних мод. Для цього у рівняння (4.4) 
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необхідно включити затухання, і шукати розв’язок для частот в області комплексних 

чисел, тобто iω ω ω′ ′′= + . Високочастотні втрати у фериті врахуємо у виразах для biω  

заміною ω
γ
αiHH +→ 00  [107], де α  – безрозмірний параметр затухання, а 

діелектричні втрати, відповідно, заміною aaa iωωω ′′+′→ . 

При розрахунках добротності використовувалися наступні значення 

параметрів релаксації: α =0.0026 та aω ′′  =0.07 ГГц. Оскільки 1<<α , для мод ПОМСК 

була застосована спрощена заміна ω
γ
α ′+→ iHH 00 .  

Після підстановки у (4.4) знайдених вище значень В11К11 і В12К21 були 

обчислені дійсна та уявна частини комплексної частоти кожної з мод, після чого їх 

власна добротність визначалася за означенням як 0 2
Q ω

ω
′

=
′′

. Рисунок 4.4 показує 

залежності добротностей всіх трьох мод композитної ферит-діелектричної 

структури від магнітного поля. Розглянуто інтервал значень поля H0>5 кЕ, щоб 

забезпечити перебування фериту в однорідно намагніченому стані.  

 
Рис. 4.4. Розрахована добротність мод ферит-діелектричного резонатора як функція 

магнітного поля для розташування зразка a) діелектриком на металі та б) феритом на 

металі 

 

З рисунка видно, що поза межами області гібридизації добротності залишаються 

постійними, і не залежать від магнітного поля, однак в області взаємодії 

відбувається їх суттєва модифікація. При цьому добротність моди (3,1) слабко 
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залежить від H0, у той час як основна (1,1) мода досить сильно взаємодіє з 

діелектричною. Для конфігурації з діелектриком на металі вплив на добротність 

моди (3,1) є помітно меншим, що узгоджується з більш слабким розштовхуванням 

власних частот (Рис. 4.2) і свідчить про слабшу гібридизацію мод у цьому випадку у 

порівнянні з ситуацією розташування фериту на металі.  

Розглянутий ефект взаємодії між модами може бути використаний для керування 

добротністю гібридних мод у мікрохвильових пристроях зовнішнім магнітним 

полем. Причому мода (3,1) тут має перевагу, оскільки її частотно-польова 

залежність в області взаємодії залишається майже лінійною (див. Рис. 4.2, 4.3) у той 

час як для інших мод крутизна цієї характеристики 0H∂∂ω  суттєво зменшується. 

Отже саме ця мода представляє практичний інтерес, оскільки у неї одночасно і 

зростає власна добротність, і зберігається керованість частотою магнітним полем. 

Залежність нормованої власної добротності 02 Qα  моди (3,1) ПОМСК в області 

гібридизації від втрат у діелектричному шарі показана на Рис. 4.5. При побудові 

кривих на графіку як параметр використовувалося значення частоти релаксації aω ′′ , 

що змінювалося у межах від 0.001 до 1 ГГц. Одиничне значення нормованої власної 

добротності відповідає власній добротності чистих магнітостатичних коливань у 

достатньо великому зовнішньому магнітному полі, коли частотно-польова 

залежність є лінійною [174].  

Видно, що для діелектричних коливань з високою добротністю (тобто малою aω ′′ ) 

добротність гібридного коливання досягає максимуму і перевищує добротність 

чистих ПОСМК. Це пояснюється збільшенням частини „високодобротної” 

діелектричної складової у гібридній моді. Числові розрахунки показують, що для 

прийнятого набору параметрів максимальне зростання власної добротності Q0 при 

aω′′ =0.001 ГГц (що відповідає tg εδ ≈ 3·10-5) становить 17% для експериментальної 

конфігурації, показаної на Рис. 4.1 б) та лише 4% для конфігурації на Рис. 4.1 а), що, 

як було сказано, пояснюється більш слабим зв’язком між модами в останньому 

випадку. Натомість, для низькодобротних діелектричних коливань (з великими aω ′′ ) 

можна спостерігати суттєве погіршення власної добротності зв’язаного коливання.  
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Рис. 4.5. Теоретична залежність власної добротності моди (3,1) ПОМСК від 

зовнішнього магнітного поля в області гібридизації з діелектричною модою для 

конфігурацій, показаних на Рис. 4.1 a) та Рис. 4.1 б) 

 

4.2 Теорія збурень для зв’язаних електромагнітно-спінових коливань у 

композитних структурах «діелектричний резонатор-феритова плівка» 

 

Оскільки в експериментальних структурах об’єм діелектричного резонатора 

суттєво перевищує об’єм фериту, застосуємо для їх теоретичного опису теорію 

збурень, вважаючи власні коливання ДР – незбуреними модами задачі, а феритову 

плівку – збуренням. Тоді, зміна комплексної частоти ( ))2/(12 Qifrr += πω  певної моди 

ДР при прикладанні магнітного поля Н0 буде [158, 265]. 
*
0

0 0
*

0 0 0

( ) ( 0)
( 0) 2

FVr r

r
V

mh dV
H H

H h h dV
ω ω

ω
− =

= −
=

∫

∫
 .    (4.5) 

Тут 0h  – магнітне поле незбуреної моди ДР, m  – високочастотна 

намагніченість у фериті, FV  та V  – об’єм феритової плівки та об’єм, який займає 

електромагнітне поле ДР (див. нижче), відповідно. Чисельник правої частини 

формули пропорційний енергії, накопиченій у збурюючому об’ємі, а знаменник – 

енергії незбуреної моди ДР. В принципі, на частоту гібридної моди повинна 

впливати і діелектрична сприйнятливість фериту, але, оскільки відповідний внесок 

не залежить від магнітного поля, у подальшому він розглядатися не буде.  
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Припустимо, що ДР лежить на металевій поверхні, і оточений границею у 

вигляді магнітної стінки. Тоді просторовий розподіл електромагнітних полів 

циркулярно поляризованих азимутально неоднорідних власних мод E±11δ (як 

найближчих за структурою до реальних EН±11δ) у полярних координатах, у яких вісь 

z співпадає з віссю симетрії резонатора, має вигляд [244]: 

( )

( )

1
1

0

1 1
0

1
0

( ) 1( , , ) cos( ) , ( , , ) ( ) sin( ) ,
2

1 1( , , ) ( ) cos( ) , ( , , ) ( )sin( ) ,
2

( , , ) 0, ( , , ) ( )cos( )
2

i i
r r

i i

z z

J krh r z A z e e r z A J kr z e
kr f k r

h r z iA J kr z e e r z iA J kr z e
k r f kr

kh r z e r z A J kr z e
f

± ± φ ± ± φ

± ± φ ± ± φ
φ φ

± ±

β ∂
φ = β φ = ± β

π ε ε ∂

∂ β
φ = ± β φ = β

∂ π ε ε

φ = φ = ± β
π ε ε

,i± φ

  (4.6) 

де 22
0 kk −= εβ , cfk /20 π= , k  – поперечне хвильове число, )(1 krJ  – функція Бесселя, 

А – безрозмірна амплітуда. Множник i te ω , що описує часову залежність, для 

спрощення був опущений. У формулі (4.6) знак “+” відповідає моді з обертанням 

електромагнітного поля проти годинникової стрілки, а знак “–” – моді, що 

обертається за годинниковою стрілкою (по відношенню до вектора зовнішньої 

нормалі металевої поверхні хвилеводу). Стан поляризації цих мод є просторово 

неоднорідним: на осі циліндру (координата 0=r ) поле має кругову поляризацію 

(праву та ліву, відповідно), але у інших точках перерізу ДР поляризація є 

еліптичною, причому еліптичність буде залежати від радіальної координати. 

Для моди δ11±E  за граничних умов типу „магнітна стінка” поперечне хвильове 

число визначається з рівняння 0)(1 =
∂

∂

=Rrr
krJ  (де R=D/2 – радіус ДР), тобто k=1.841/R. 

Надалі представимо поля власних мод ДР у вигляді ряду Фур’є по полям мод 

типу E±mnδ. Оскільки розглядаються частоти, близькі до власних частот мод E±11δ, 

достатньо врахувати тільки два доданки, тобто записати −−++ += heAhAh iθ
0 , де +h  та 

−h  задаються формулами (4.6), а θ  – різниця фаз між цими двома складовими.  

Високочастотна намагніченість у магнітовпорядкованому матеріалі 

виражається через те ж саме НВЧ магнітне поле (4.6) відповідної моди 

діелектричного резонатора в області розташування фериту та його тензор магнітної 

сприйнятливості, власне, 
00ˆ

=
=

z
hm χ , причому вигляд тензора сприйнятливості 
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залежить від того, до якого класу магнітовпорядкованих речовин належить даний 

ферит (ізотропний чи анізотропний феромагнетик, феримагнетик, 

антиферомагнетик, слабкий феромагнетик тощо) а також від орієнтації зразка 

відносно зовнішнього магнітного поля.  

Розглянемо спочатку випадок слабкого феромагнетика, вважаючи, що 

зовнішнє поле лежить у легкій площині. Тоді у декартовій системі координат, у якій 

вісь Z, як і раніше, направлена вздовж осі симетрії резонатора, а зовнішнє магнітне 

поле направлено, скажімо, вздовж осі Х: 0|| HX , тензор χ̂  слабкого феромагнетика 

для низькочастотної квазі-феромагнітної моди задається виразом [266]: 

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
−=

2

1

0
0

000
ˆ

χχ
χχχ

a

a

i
i ,     (4.7) 

в якому 0
1 2 2

( )
( )

H DM

H H DM

Mγ ω ωχ
ω ω ω ω ωΔ

+
= −

− + −
, 0

2 2 2( )
H

H H DM

Mγ ωχ
ω ω ω ω ωΔ

= −
− + −

, 

0
2 2( )a

H H DM

Mγ ωχ
ω ω ω ω ωΔ

=
− + −

, 0HH γω = , DMDM Hγω = , DMH  – поле Дзялошинського-Морії. 

Відзначимо, що у (4.7) знаменники виразів були модифіковані шляхом додавання 

члену ωΔ , що описує магнітопружну щілину, і який був відсутній у [266].  

Оскільки у виразі для 1χ  у чисельнику присутній значний за величиною 

множник DMω , ця компонента тензора сприйнятливості може легко досягати 

значень, порівняних з такими для класичних феромагнетиків, навіть незважаючи на 

маленьке значення намагніченості насичення М0. З іншого боку, компонента 2χ  

набагато менше за 1χ  і нею цілком можна знехтувати.  

Тензор магнітної сприйнятливості для кубічного феро- чи феромагнетика у 

системі координат з 0|| HZ  має вигляд [107] 

11
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0
ˆ 0

0 0 0

a

a

i
i
χ χ

χ χ χ
⎛ ⎞
⎜ ⎟= −⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠
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0
2

0 0( 4 )( 4 )a
H yy H xx

M
N M N M

γ ωχ
ω γ π ω γ π ω

=
+ + −

, 0 0( 4 )H zz aH M N Hω γ π= − ⋅ +  – внутрішнє магнітне 

поле, γ  – гіромагнітне відношення, 04 Mπ  – намагніченість насичення, aH  – 

ефективне поле анізотропії, xxN , yyN , zzN - розмагнічуючі фактори [367]. Вважалося, 

що зразок має форму еліпсоїда, осі симетрії якого співпадають з осями обраної 

системою координат. При цьому, якщо взяти до уваги магнітні втрати, 

сприйнятливості (4.7) та (4.8) стають комплексними величинами. 

Надалі вважатимемо, що просторовий розподіл НВЧ магнітного поля 

всередині фериту такий самий, який був би на поверхні ДР за відсутності плівки. 

Припустимо також, що товщина плівки магнітовпорядкованого матеріалу t S<<  і 

розподіл m  та 0h  за товщиною фериту є однорідним. Нарешті, вважалися що радіус 

феритової плівки дорівнює радіусу діелектричного резонатора. Тоді, провівши 

прямий розрахунок за формулою (4.5), можна знайти вирази для індукованих 

магнітним полем змін резонансної частоти та добротності в обох ситуаціях. 

 

4.2.1 Випадок слабкого феромагнетика 

 Зробивши перехід до полярної системи координат, отримаємо наступний 

явний вираз для енергії збурення у (4.5): 

( ) ϕϕϕϕϕχ ϕϕϕϕ
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zrrrr
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00
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00
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+++=∫ ∫ ∫ .  

який після інтегрування перетворюється на 

( )* 2 2 2 2 2 2 2 21
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Для розрахунку повної енергії електромагнітного поля незбуреного резонатора 

слід врахувати як об’єм, що займає сам діелектричний резонатор DRV , так і об’єм 

простору між ДР та стінками хвилеводу (див. рис. 4.10). У рамках використаної 

моделі магнітної стінки цей об’єм зводиться до циліндру, висотою d b S= − . Після 

аналогічного інтегрування отримуємо 

( ) 22 2
* 2 2 2 2 1

0 0 0 1 12
1 1
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де 2
0

2
1 kk −=β , та πβδ /S=  – третій індекс у позначення моди, що показує, яка 

частина резонансної довжини хвилі вкладається на висоті S діелектричного 

резонатора. Числові оцінки з використанням типових експериментальних значень 

параметрів резонатора показують, що залежний від δ  та d  термін у останніх дужках 

завжди близький до одиниці, тому у подальшому їм можна буде знехтувати. 

Врахуємо також, що з умови 0)(1 =
∂

∂

=Rrr
krJ  та властивості функцій Бесселя 

1 1
0

( ) ( ) ( )J x J x J x
x x

∂
= − +

∂
 випливає, що 1

0
( )( ) J kRJ kR
kR

= . Підставивши це у (4.5), отримаємо  

2
0 1

1 2 2 2
0

1 ( ) 11 cos
2 ( ) 1

r r F

r DR

VA A kR
A A kR V

ω ω χ θ
ω

+ −

+ −

⎛ ⎞− +
= −⎜ ⎟+ −⎝ ⎠

.   (4.9) 

або, врахувавши, що k R =1.841, остаточно маємо 

0 1
1 2 2

0

1 1 1.837 cos
2

r r F

r DR

VA A
A A V

ω ω χ θ
ω

+ −

+ −

⎛ ⎞−
= −⎜ ⎟+⎝ ⎠

 

З виразу (4.9) бачимо, що ступінь взаємодії між діелектричними та магнітними 

коливаннями у композитному резонаторі суттєво залежить від поляризації 

електромагнітного поля у ДР. Наприклад, для чистих мод E+11δ чи E-11δ (коли 0=+A  

або 0=−A ) ефект збурення буде однаковий (при цьому множник у дужках у (4.9) 

дорівнює 1). Однак, якщо, скажімо, електромагнітне поле є сумою обох 

вищезгаданих мод з однаковими амплітудами та фазами ( −+ = AA , 0=θ ), цей самий 

множник зменшується до 0.08. З іншого боку, якщо між модами з однаковими 

амплітудами буде зсув фаз у 180°, він вже зростає до 1.92. Таким чином, 

ефективність взаємодії може змінюватися більш ніж у 20 разів. Зауважимо, що 

перший випадок відповідає лінійній поляризації електромагнітного поля власних 

коливань вздовж осі X (паралельно до вектора феромагнетизму M ) в області, 

близькій до осі симетрії резонатора. Натомість, другий випадок відповідає лінійній 

поляризації вздовж осі Y (перпендикулярно до M ).  

Якщо врахувати магнітні втрати, магнітна сприйнятливість стає комплексною 

величиною 1 1 iχ χ χ′ ′′= −  і тоді, розділивши дійсну та уявну частини у (4.9), та 

припускаючи, що 1>>Q , знаходимо 



 172 
 

 1 2 2
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 (4.10) 

де дійсна та уявна частини 1χ  задаються виразами: 
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В цих виразах α  – феноменологічна стала затухання у формі Гілберта. 

Звернемо увагу на вираз для добротності у (4.10). Переписавши його у вигляді 

DR

F

V
VQ

Q
Q χ ′′−∝

Δ , можна зробити наступні висновки: 1) добротність композитного 

резонатора завжди менша, ніж у ДР ( 0QΔ < ), оскільки магнітні втрати додаються до 

діелектричних; 2) відносна зміна добротності буде у Q разів (Q >>1) більша 

порівняно з відносною зміною резонансної частоти. 

Таким чином, дана теорія передбачає, що додавання слабкого феромагнетика 

до діелектричного резонатора призведе до появи композитної структури, у якій при 

прикладанні магнітного поля мають спостерігатися суттєві зміни резонансної 

частоти та власної добротності. Оскільки дійсна та уявна частини високочастотної 

магнітної сприйнятливості досягають максимуму при полях, близьких до поля 

феромагнітного резонансу, найбільш сильної модифікації параметрів гібридних 

коливань можна очікувати за умови, що величина зовнішнього магнітного поля H0 

буде близькою до поля resH0  при якому частота моди ФМР співпадає з незбуреною 

частотою діелектричної моди: 
11

0( )FMR res EH
H

δ
ω ω

±
= . Натомість, при полях, що сильно 

відрізняються від 0resH , ефект має бути слабким.  

 

4.2.2 Випадок феро- чи феримагнітного матеріалу 

Для цієї ситуації, для зразка з yy xxN N= , з (4.5) та (4.8), аналогічно, отримуємо 

( )
DR

F
a

r

r

V
V

f
f χχ ′±′−=

Δ 837.0
0

, ( )
DR

F
a V

V
Q

χχ ′′±′′=⎟⎟
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⎞
⎜⎜
⎝

⎛
Δ 837.0

2
1 ,  (4.12) 

де 11 22( ) ( )xx yy xx yyN N N Nχ χ χ= = = = . 
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Різні знаки у (4.12) відповідають різним поляризаціям незбуреної моди, а саме, 

знак „+” відповідає власній моді E11δ з правою круговою поляризацією, а „–” – моді з 

лівою поляризацією. Оскільки ( ) ( )aa χχχχ ′−′>>′+′ 837.0837.0 , то, як і можна було 

очікувати, найсильніша взаємодія між модою ДР і ФМР у фериті буде для випадку 

однакового стану поляризації цих коливань, у той час як у зворотній ситуації 

взаємодія буде незначною. Множник 0.837 перед aχ′  з’являється через те, що 

поляризація мод E11δ є круговою лише поблизу центра ДР і переходить у еліптичну 

біля його країв [265]. Таким чином, цей коефіцієнт відображає „середнє значення” 

стану поляризації. 

Для зразка у формі тонкого плоского диску ( xxN = yyN =0, zzN =1) дійсна та уявна 

частина комплексної сприйнятливості описуються виразами 
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, (4.13) 

 де 0( 4 )H aH M Hω γ π= − + , γαω /2=ΔH – повна ширина ліній ФМР, α  – стала 

затухання Гілберта. 

Отже, як випливає з (4.12), зовнішнє поле 0H , прикладене до феритової 

складової, як і у попередньому випадку, призводить до змін і частоти, і добротності 

композитного резонатора. Останнє матиме наслідками зміну ширини лінії 

поглинання гібридної моди та величини поглинання на резонансній частоті. Більше 

того, аналогічно до випадку слабкого феромагнетика, зміни добротності мають бути 

вираженими набагато сильніше, ніж зміни резонансної частоти (в припущенні, що 

праві частини формул (4.12) близькі за величиною). 

Приклад теоретичної залежності rfΔ  та )/1( QΔ  від прикладеного магнітного 

поля для правополяризованої моди (знак «+» у (4.12)) наведено на рис. 4.6. При 

розрахунках використовувалися наступні параметри нікелевого фериту: Mπ4 =3200 

Гс, γ =3.1 МГц/Е [268] та вважалося, що HΔ =800 Е, 100/1/ =DRF VV , а незбурена 

частота власної моди ДР rf  ( 0H =0) =11600 МГц.  
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Рис. 4.6. Теоретична залежність rfΔ  та )/1( QΔ  від Hω  для композитного 

резонатора з високодобротного діелектрика та плівки фериту нікелю 

(правополяризована мода ДР) 

 

Аналогічні теоретичні розрахунки для лівополяризованої моди (знак «—» у 

(4.12)) для тих же самих параметрів матеріалу наведено на рис. 4.7. Бачимо, що як 

зсув частоти, так і зміна добротності є меншими принаймні на порядок. 

 
Рис. 4.7. Те ж саме, що і на Рис. 4.6, але для лівополяризованої моди ДР 
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Обговоримо тепер фактори, що впливають на величину зв’язку між 

складовими компонентами досліджуваного композитного резонатора. З формул 

(4.10)-(4.13) випливає, що зміни у rf  та Q  пропорційні відносному об’єму феритової 

складової DRF VV /  та намагніченості насичення М0. Окрім того, менша величина 

магнітних втрат HΔ  призводить до зростання значень χ′  та χ ′′ , що, у свою чергу, 

також збільшує величину ефекту. Нарешті, так як на фіксованій частоті дійсна та 

уявна частини магнітної сприйнятливості досягають максимальних значень при 

магнітних полях, близьких до поля феромагнітного чи квазі-феромагнітного 

резонансу (коли знаменник у виразах (4.11) та (4.13) досягає мінімальної величини), 

можна очікувати, що найбільша взаємодія між феритовою плівкою та ДР буде 

спостерігатися при такому полі FMRH , при якому частота ФМР співпадає з частотою 

незбуреної власної моди ДР.  

Отже, за інших рівних умов, найбільша модифікація параметрів гібридних 

електромагнітних коливань у композитному резонаторі магнітним полем матиме 

місце для феритового шару найбільшої товщини, з найбільшою намагніченістю та 

найменшими магнітними втратами, до того ж при значенні підмагнічуючого поля, 

близького до поля ФМР на частоті, що дорівнює частоті відповідної незбуреної 

моди діелектричного резонатора.  

 

4.3 Експериментальна перевірка теоретичних результатів для структур 

«діелектрик-ферит» та «діелектрик-слабкий феромагнетик» 

 

4.3.1 Композитна структура «діелектрик – слабкий феромагнетик» 

Борат заліза (FeBO3) належить до такого класу магнітовпорядкованих 

матеріалів, як слабкі феромагнетики (або неколінеарні феромагнетики) [269-275]. 

Матеріал зберігає магнітне впорядкування за кімнатної температури (температура 

Нееля становить 348 K), має ромбоедричну кристалічну структуру (точкова група 

симетрії D3d чи m3 ) [275] та характеризується магнітокристалічною анізотропією 

типу «легка площина» з базовою площиною, перпендикулярною до ромбоедричної 

осі симетрії C3. Відповідно, магнітні моменти двох його антиферомагнітно зв’язаних 
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підґраток лежать у легкій площині, перпендикулярно до осі C3. Величина поля 

анізотропії за кімнатної температури складає порядку 2 кЕ [276]. Внаслідок 

присутності взаємодії Дзялошинського-Морії, намагніченості підґраток у 

рівноважному стані відхиляється від строго антипаралельної орієнтації на 

невеликий кут близько 1° [277, 278], що призводить до появи «слабкого» 

феромагнітного моменту 4πМ0=115-120 Гс (за кімнатної температури) [274-279]. 

Розташування вектора 0М в легкій площині означає, що вже у невеликих полях H0 ~ 

10 Е, прикладених паралельно до базової площини, зразок досягає магнітного 

насичення. Цей матеріал є прозорим у видимій області електромагнітного спектра, 

що є важливим для багатофункціональних магнітооптичних пристроїв. 

Слабкі феромагнетики представляють особливий інтерес для спін-хвильової 

електродинаміки через суттєвий вплив ефективного поля Дзялошинського-Морії на 

частоти магнітних збуджень [270, 277, 280]. Дійсно, теоретичні розрахунки з 

використанням двопідґраткової моделі вказують на наявність у слабких 

феромагнетиків двох власних типів магнітних збуджень [269, 273, 281]: один з них, 

низькочастотний, характеризується поперечними коливаннями вектора 

феромагнетизму навколо рівноважного положення та поздовжніми коливаннями 

вектора антиферомагнетизму, у іншого, високочастотного, дані вектори ведуть себе 

протилежним чином. Частота низькочастотної (квазі-феромагнітної) моди АФМР 

залежить від досить значного поля Дзялошинського-Морії DMH , і легко досягає 

частотних діапазонів Ku- та K- вже у невеликих полях у декілька сотень ерстед [273, 

274]. Натомість, частота високочастотної моди залежить не тільки від DMH , а і від 

обмінного поля EH , і може досягати сотень ГГц (залежно від матеріалу), 

розташовуючись, таким чином, на межі міліметрового та субміліметрового 

діапазонів. Ці дві однорідні моди і найпростішими типами збуджень слабких 

феромагнетиків. Окрім них, у таких матеріалах, і, зокрема, у бораті заліза, можуть 

існувати неоднорідні спінові хвилі [274] та резонанси [282] а також магнітостатичні 

та магнітодинамічні коливання [283]. Також повідомляється про спостереження у 

Sm-заміщеному бораті заліза гігантського магнітоелектричного ефекту у 
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терагерцовому діапазоні [271] та стимульованих лазерними імпульсами 

магнітоакустичних збуджень [272]. 

Високоякісні монокристалічні пластинки FeBO3 шестикутної форми 

вирощувалися співробітниками Таврійського національного університету імені В. І. 

Вернадського методом кристалізації з розплаву з використанням розчинника на 

основі бору та свинцю [284, 285]. Процедура отримання високоякісних зразків 

передбачала відділення їх від розплаву ще до того, як останній затвердне при 

зменшенні температури. За рахунок цього вдалося уникнути деформації вирощених 

кристалів при контакті з застигаючим розплавом, що могло призвести до 

руйнування великих кристалів та появи механічних напружень у дрібних. Вирощені 

кристали мали форму шестикутника, причому тригональна кристалографічна вісь C3 

була направлена перпендикулярно до площини пластинки. Вони були оптично 

прозорими, світло-зеленого кольору, що свідчило про відступіть дефектів [273, 286]. 

Симетрія кристалу передбачає існування у ньому гексагональної анізотропії у 

легкій площині. Однак експериментальні вимірювання показали, що її величина 

становить порядку 1 Е [274], тому у цьому відношенні FeBO3 можна вважати 

ізотропним. Додамо, втім, що через значну величину магнітопружної взаємодії у 

таких матеріалах [287], механічна деформація кристалу може привести до значного 

зростання анізотропії у базисній площині [272].  

В ході подальших експериментів магнітне поле H0 прикладалося у площині 

кристалу, і, відповідно, слабкий феромагнітний момент зразка завжди співпадав за 

напрямком із зовнішнім полем. Крім того, внаслідок незначних розмагнічуючих 

полів та дуже малої анізотропії у площині, зразок досягав насиченого 

(однодоменного) стану вже за значень поля H0 порядку 10 Е. 

 

4.3.1.1 Визначення магнітних параметрів FeBO3 

Спершу було проведено дослідження частотно-польової залежності окремого 

зразку FeBO3 з метою визначення магнітних параметрів матеріалу. Для цього 

використовувалася 50-омна копланарна лінія передачі з шириною щілини 0.11 мм, 

виготовлена з НВЧ діелектрика RT Duroid 5880® товщиною 1 мм (див Рис. 4.8). 
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Зразок був приклеєний до шматка металізованої кераміки, який, по-перше, 

забезпечував механічну жорсткість, а, по-друге, сприяв концентрації 

високочастотного електромагнітного поля у місці розташування зразка. Лінія 

передачі, у свою чергу, розташовувалася всередині соленоїда, який створював 

поздовжнє магнітне поле величиною до 450 Е. У цьому випадку вектор НВЧ 

магнітного поля хвилеводної моди розташовувався у площині, перпендикулярній до 

вектора сталого магнітного поля, чим забезпечувалися оптимальні умови для 

збудження низькочастотної магнітної моди у слабкому феромагнетику. АЧХ лінії з 

досліджуваним зразком записувалися при значеннях H0 від 10 до 415 Е векторним 

аналізатором НВЧ кіл Agilent N5230А, після чого для кожного значення поля 

знаходилася частота квазі-ФМР (див. Рис. 4.8). У ході вимірювання здійснювалося 

віднімання фонового сигналу від лінії передачі, з метою виділення сигналу, 

пов’язаного з магнітним резонансом у досліджуваному зразку. Експериментальна 

частотно-польова залежність зображена на Рис. 4.9 суцільними точками. 

 

Рис. 4.8. Частотна залежність модуля коефіцієнта передачі S21 при різних значеннях 

магнітного поля H0. Мінімуми кривих відповідають власним частотам магнітних 

збуджень у бораті заліза. Вставка показує вимірювальну комірку, що складалася з 

компланарного хвилеводу та розміщеного на ньому зразка 
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Частота квазі-однорідної низькочастотної моди у слабких феромагнетиках у 

випадку, коли H0 лежить у базисній площині, задається виразом [274]: 

( )2 2 2
0 0 0 0( 4 ( ))( 4 ( ) )r x z y z DMf H M N N H M N N H Hγ π π Δ= + − + − + + ,   (4.14) 

де =πγ 2/  2.8 МГц/Е – гіромагнітне відношення, iN  – розмагнічуючи фактори, 04 Mπ  

– намагніченість насичення та 2
ΔH  – енергетична щілина, яка виникає внаслідок 

магнітопружної взаємодії [273, 274]. У виразі (4.14) було знехтувано обмінним 

доданком (це відповідає випадку 0≈k ). Для зразків у вигляді тонкої пластинки 

( , 0x zN N ≈ ) та з урахуванням того, що DMH >> 04 Mπ , формула (4.14) спрощується до 

( )2
00

22 )( Δ++= HHHHf DMr γ .     (4.15) 

 

 
Рис. 4.9. Теоретична та експериментальна залежність резонансної частоти fr 

низькочастотної моди зразка FeBO3 від величини зовнішнього магнітного поля H0 

 

При тих же самих припущеннях, вираз для частоти високочастотної моди має 

вигляд [273] 

( )2 2
02 ( )r A E DM DMf H H H H Hγ= + +  .    (4.16) 

Тут AH  – поле анізотропії. Використовуючи наведені у літературі магнітні 

параметри FeBO3 [273], можна оцінити, що частота цієї моди за кімнатної 

температури і Н0=100 Е становитиме ≈310 ГГц. Таким чином, ця мода лежить за 

межами технічних можливостей використаної при дослідженнях апаратури. 
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Теоретичну частотно-польову залежність, побудовану за формулою (4.15) з 

параметрами DMH = 49.9 кЕ та ΔH =2.1 кЕ, наведено на рис. 4.9 суцільною лінією. 

Відзначимо, що присутність поля Дзялошинського DMH  не тільки підвищує частоту 

власних магнітних збуджень, у порівнянні з ізотропними феро- чи ферімагнетиками, 

а й суттєво збільшує крутизну частотно-польової залежності. Дійсно, з (4.16) 

знаходимо  

2
0

2
00

0

0 2)(
2/

ΔΔ +
≈

++

+
=

∂
∂

HHH
H

HHHH
HH

H
f

DM

DM

DM

DMr γγ . 

 Підставивши параметри матеріалу, отримуємо ≈
∂
∂

02
1

H
fr

π
23 МГц/Е при Н0=100 

Е та 18.5 МГц/Е для Н0=200 Е, що, відповідно, у 8 та 7 разів більше, ніж типове для 

феромагнетиків значення 2.8 МГц/Е. Отже, низькочастотна мода у слабких 

феромагнетиках характеризується значною чутливістю до підмагнічуючого поля: 

невеликі зміни Н0 призводять до неочікувано значних змін резонансної частоти rf . 

 

4.3.1.2 Експериментальні дослідження гібридних коливань у 

композитному резонаторі  

В ході роботи був досліджений композитний резонатор, що складався з двох 

компонент: (1) тонка пластинка монокристалічного борату заліза розмірами у 

площині 2.1×2.3 мм2 та товщиною 100 мкм і (2) циліндричний діелектричний 

резонатор, виготовлений з полікристалічного ZrxTiy Sn2-x-yO4 (ZTS) [288], діаметром 

D=5.1 мм та товщиною S=3.1 мм.  

 З метою утворення композитного резонатора пластина FeBO3 була приклеєна 

до торцевої поверхні ДР. Надалі цей резонатор розміщувався на широкій стінці 

прямокутного металевого хвилеводу з перерізом 23×10 мм2 так, щоб слабкий 

феромагнетик безпосередньо контактував з металом (Рис. 4.10). Поперечне 

положення резонатора L змінювалося у ході експерименту. Зовнішнє магнітне поле 

створювалося соленоїдом зі струмом і було напрямлено вздовж осі хвилеводу. 

Виміри модуля коефіцієнта передачі вимірювальної комірки проводилися з 

використанням скалярного вимірювача КСХ та послаблення типу Р2-61.  



 181 
 

 
Рис. 4.10. Вимірювальна комірка з композитним резонатором „діелектрик-слабкий 

феромагнетик” 

 

У ході експерименту у резонаторі збуджувалися дві нижчі гібридні EН±11δ 

моди. У випадку ізольованого ДР ці моди мали б однакові частоти, однаковий 

просторовий розподіл власних полів та протилежний напрямок обертання векторів 

НВЧ електромагнітного поля (за та проти годинникової стрілки). Однак наявність 

металевих стінок хвилеводу порушує циліндричну симетрію оточуючого ДР 

простору і призводить до зняття частотного виродження, а також до деформації 

розподілу НВЧ полів. При цьому різниця частот між вказаними модами буде 

залежати від металевого оточення резонатора, тобто від положення ДР всередині 

хвилеводу. 

При моделюванні розглянутої системи методом скінчених елементів з 

використанням пакету HFSS було знайдено, що найкраще узгодження між 

теоретично розрахованими та експериментально виміряними частотами мод у 

нульовому зовнішньому магнітному полі для резонатора, розташованого у площині 

вертикальної симетрії хвилеводу було досягнуто при =ε 33, що є досить близько до 

опублікованих у літературі параметрів =ε 37-40 [288]. Також, визначений при 

моделюванні просторовий розподіл високочастотного електричного та магнітного 

полів дозволив визначити структуру мод і класифікувати їх як EН±11δ. Ми надалі 

продовжимо використовувати такі позначення, незважаючи на те, що просторовий 

розподіл поля може деформуватися при зміщенні резонатора всередині хвилеводу 

та/або за рахунок взаємодії з магнітними збудженнями у феритовій компоненті.   
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Як випливає з наведених раніше міркувань, досліджуваний композитний 

резонатор складається з двох частин, кожна з яких сама по собі є НВЧ резонатором. 

У цьому полягає відмінність від одного із досліджень, у якому автори вивчали 

гібридні коливання в окремому зразку FeBO3, що виступав одночасно як магнітний 

та діелектричний резонатор [283].  

В нашому випадку діелектричний резонатор характеризується дискретним 

набором власних мод, частоти та добротність яких залежать від розмірів резонатора, 

його положення у хвилеводі та діелектричної проникності, однак не від зовнішнього 

магнітного поля. Натомість, частота низькочастотної моди АФМР у слабкому 

феромагнетику практично не залежить від його розмірів, однак сильно залежить від 

магнітного поля. При об’єднанні цих частин у композитний резонатор значна площа 

контакту сприяє ефективному взаємопроникненню електромагнітних полів окремих 

резонаторів, чим забезпечується взаємодія та гібридизація цих коливань, навіть 

незважаючи на малий відносний об’єм феритової складової. 

 
Рис. 4.11. (а) і (б) – АЧХ композитного резонатора в околі резонансних частот 

за різних значень H0, (в) та (г) – залежність коефіцієнта передачі при резонансі та 

резонансної частоти від магнітного поля для L=a/2 
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Рис. 4.12. Те ж саме, що і на рис. 4.11, але для L=a/4 
 

 
 

Рис. 4.13. Те ж саме, що і на рис. 4.11, але для L=a-D/2 
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Результати вимірювання АЧХ композитного резонатора, що містить борат 

заліза, за різних значень підмагнічуючого поля та за різних положень резонатора у 

хвилеводі наведено на Рис. 4.11-4.13. Рисунок 4.11 показує результати для 

резонатора, що лежить посередині хвилеводу (L=a/2), де електромагнітне поле 

падаючої хвилі Н10 є лінійно поляризованим, рисунок 4.12 – для зразка, зміщеного у 

точку кругової поляризації (L=a/4), рисунок 4.13 – для зразка, притиснутого до 

бічної стінки (L=a-D/2). При розташуванні зразка у позиціях, симетричних відносно 

вказаних, було отримано якісно такі ж самі результати (не наводяться). 

Рисунки 4.10-4.12 а), б) показують залежності модуля коефіцієнта передачі S21 

від частоти при різних значеннях магнітного поля, рисунки 4.11-4.13 в) – значення 

коефіцієнт передачі на резонансній частоті )(21 rfS , а рисунки 4.11-4.13 г) – 

залежність резонансної частоти гібридних коливань rf  від магнітного поля. Вони 

підтверджують суттєвий вплив ФМР у FeBO3 на властивості гібридних коливань, 

зокрема, власну частоту та добротність. Факт зміни власної добротності випливає зі 

змін у коефіцієнті передачі на резонансній частоті. Дійсно, згідно з теоретичними 

моделями [145], )(lg20)(21 rr fTfS = , 1,1
1

1)( >>≈
+

= K
KK

fT r , де коефіцієнт зв’язку K  

залежить від параметрів ліній передачі та резонатора, а також прямо пропорційний 

до власної добротності Q. Таким чином, залежність )(21 rfS  від Н0 на рис. 4.11-4.13в) 

повинна мати такий самий якісний вигляд, що і залежність Q/1  від Н0. Відповідно, з 

неї можна робити висновки про зміну оберненої добротності з магнітним полем. 

Для проведення порівняння між теорією та експериментальними даними, 

розглянемо випадок L=a /2, який є найближчим до теоретичної моделі, оскільки тут 

ДР максимально віддалений від бічних стінок хвилеводу. У інших випадках 

внаслідок наявності металевих стінок хвилеводу симетрія системи знизиться, і 

реальний просторовий розподіл електромагнітних полів відрізнятиметься від моделі. 

Відзначимо також, що навіть у цій ситуації власні частоти мод E±11δ розраховані 

теоретично, дещо відрізняються від експерименту, що є наслідком використання 

спрощеної моделі ідеальної магнітної стінки. Тому при порівнянні з експериментом 

будемо використовувати не абсолютні, а нормовані значення як резонансних частот, 
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так і зовнішнього магнітного поля. На Рис. 4.14 точками наведено відносний зсув 

резонансної частоти rr ff /Δ  для обох типів мод ДР як функцію нормованого 

резонансного поля resHH 00 / . Ці дані було отримані з графіків, наведених на Рис. 

4.11. Теоретичний розрахунок згідно (4.10) зображено суцільною лінією. 

Матеріальні параметри діелектрика та FeBO3 наводилися вище, для сталої згасання 

було прийнято значення 3105.5 −⋅=α . Бачимо, що розвинена раніше теорія якісно та 

кількісно узгоджується з результатами експериментальних вимірювань. 

  
Рис. 4.14. Залежність нормованого зсуву резонансної частоти від нормованого 

магнітного поля для композитного резонатора, розташованого на L=a /2 

 

Обговоримо тепер зміну добротності гібридних коливань. Як вже згадувалося 

вище, залежність )(21 rfS  від 0H  повинна якісно відповідати залежності Q/1  від 0H . З 

Рис. 4.11 бачимо, що вона має характерну гаусоподібну форму, типову для 

залежності уявної частини сприйнятливості від магнітного поля [107], тобто Q/1  

дійсно веде себе пропорційно до χ ′′ , як це і випливає з виразу (4.10).  

З наведених результатів експерименту видно, що сила зв’язку між модою 

магнітного резонансу та однією з EН±11δ мод сильно залежить від положення 

композитного резонатора у хвилеводі. Коли він розміщений по центру (Рис. 4.11), 

спостерігається сильна гібридизація коливань намагніченості з обома 

діелектричними модами, при цьому зміни резонансної частоти та величини втрат 
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при резонансі для обох мод мають однаковий порядок. Натомість за інших 

положень (Рис. 4.12, 4.13) має місце сильна взаємодія лише з низькочастотною або 

високочастотною модою, у той час як інша мода залишається майже незмінною.  

Магнітне перестроювання мод композитного резонатора характеризується 

наступними числовими характеристиками: 1) при розташуванні у точці L=a/2 зміна 

коефіцієнту передачі на резонансній частоті становить 16 та 15 дБ для мод EН+11δ і 

EН-11δ, відповідно, а зсув резонансної частоти дорівнює 85 та 70 МГц. У цьому 

випадку можна припустити, що розподіл електромагнітного поля кожної з мод є 

близьким до поля чистих мод E+11δ або E-11δ (в позначеннях рівняння (4.10) це 

означає −+ >> AA  чи −+ << AA ), чим забезпечується майже однаковий зв’язок. 2) Коли 

зразок зміщено у положення L=a/4, зміна рівня поглинання з магнітним полем 

становить 14 та 4 дБ, а зсув частоти – 140 та 10 МГц. Ці результати можна пояснити, 

поклавши у (4.10) πθ =≈ −+ ,AA  та 0, =≈ −+ θAA , для різних мод, відповідно. 3) Коли 

резонатор доторкається до бічної стінки, характеристики є дзеркальними до випадку 

2), а саме – діапазон зміни резонансного поглинання становить 5 та 12 дБ, а зміна 

частоти – 10 і 145 МГц.  

Порівняємо тепер ефективності магнітної перестройки частоти композитних 

ферит-діелектричних резонаторів з наведеними у Розділі 2 результатами для 

монолітних магнітодіелектричних резонаторів. Так, у Розділі 2 для полікристалічних 

шпінелей та гранатів була продемонстрована перестройка частоти квазі-

діелектричної моди на величину від 1 до 4 ГГц полями до H0=1.4 кЕ та H0=8 кЕ, 

відповідно. Натомість, у даному випадку максимальна зміна частоти композитного 

резонатора на величину ≈145 МГц була досягнута при зміні зовнішнього поля H0 від 

0 до 250 Е. Таким чином, інтегральна ефективність керування частотою df/dH0 в 

обох випадках складає 0.5-0.7 МГц/Е і, таким чином, є одного порядку і для 

гіротропного резонатора, і для двошарового композиту. Однак, перестроювання 

частоти у структурі з боратом заліза досягається при досить незначних полях, які 

набагато легше реалізувати на практиці. При цьому, як випливає з теоретичних 

розрахунків (4.10), (4.11), можна ще збільшити величину перестроювання частоти за 

рахунок зростання відносного об’єму шару слабкого феромагнетика.  
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4.3.2 Композитна структура «діелектрик – феримагнетик» 

В даній частині представлено результати дослідження можливостей 

електронного керування НВЧ властивостями композитної структури, у складі 

високодобротного мікрохвильового діелектрика та нанесеного на нього шару 

нанокристалічного порошку феромагнітного діелектрика. Були досліджені два 

полікристалічних ферити – нікелю-цинковий ферит з різним ступенем заміщення та 

гексаферит барію, а також дві різних способи нанесення шару фериту на діелектрик. 

Виготовлення нанокристалічних плівок замість об’ємних монокристалів є 

потенційно більш дешевим та технологічним процесом, а розробка ефективних 

методів нанесення дозволить реалізувати масове виготовлення композитних 

резонаторів з широким можливим набором конфігурацій, які, до того ж, будуть 

сумісними з пленарними технологіями. При цьому нанесення тонкого шару фериту 

одночасно забезпечує велику площу контакту (що сприятиме сильній гібридизації 

мод) та незначне погіршення власної добротності коливань діелектричного 

резонатора, внаслідок відносно невеликого об’єму феритової компоненти.  

Такі резонатори, НВЧ характеристики який можуть змінюватися при 

прикладанні до них зовнішнього магнітного поля, можуть знайти застосування у 

складі перестроюваних узгоджених фільтрів [289] здатних до динамічної 

модифікації власного імпульсного відгуку відповідно до спектральних властивостей 

вхідного сигналу [252]. Також подібна структура може працювати як керований 

магнітним полем мікрохвильовий резонансний вентиль [290]. 

Як феритову складову композитного резонатора було обрано такі традиційні 

НВЧ магнітні матеріали, як ферит нікелю NiFe2O4 зі структурою шпінелі та 

гексаферит M-типу BaFe12O19. Фериту нікелю, що має кристалографічну структуру 

шпінелі з кубічною симетрією, характеризується низькою електричною провідністю, 

високою намагніченістю насичення, значною магнітної проникністю та низьким 

рівнем втрат у НВЧ діапазоні [8]. Це зумовлює значну амплітуду вимушених 

коливань високочастотної намагніченості у даному матеріалі, що повинно посилити 

зв’язок з коливаннями ДР та забезпечити більший діапазон керування 

характеристиками композитного резонатора, у порівнянні з іншими феритами. 
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Магнітні властивостей гексаферитів були описані у попередніх розділах. Ферит 

нікелю широко використовується у дециметровому та сантиметровому діапазоні 

довжин хвиль, а гексаферит барію – у міліметровому діапазоні, на частотах, що 

перевищують 50 ГГц. Отже, такий вибір матеріалів дозволяє дослідити концепцію 

композитного ферит-діелектричного резонатора у широкому інтервалі частот.  

Діелектричним компонентом для виготовлення композитної гетероструктури 

було обрано два матеріали. По-перше, термостабільна кераміка, зроблена з 

тетратитанату барію з домішками оксиду цинку, з хімічним складом (BaTi4O9)0.92-

(ZnO)0.08 [288, 291], що має наступні характеристики у НВЧ діапазоні: діелектрична 

проникність ε=34, власна добротність Qf≈70000, температурний коефіцієнт 

діелектричної проникності TКε=10-6 K-1 [291]. По-друге, полікристалічний корунд α-

Al2O3, з параметрами ε=9.8, tan εδ =10-4, ТКε ~ (8-10)·10-5 К-1 [292]. 

 

4.3.2.1 Технологія виготовлення композитних резонаторів 

Синтез нанокристалічних порошків фериту був здійснений співробітниками 

Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського Національної 

академії наук України цитратним золь-гель методом [293]. Синтезовані порошки 

наночастинок NiFe2O4 досліджували методами повнопрофільного рентгенофазового 

аналізу та просвічуючої електронної мікроскопії. Електронна мікрофотографія 

однофазного зразку після його термообробки при температурі 900 °С представлені 

на Рис. 4.15. Як видно, мікроструктура одержаного порошку фериту нікелю 

характеризується пластинчастої формою частинок з середнім діаметром dср.=85 нм. 

Середні розмір частинок був визначений за величиною уширення ліній 

рентгенівської дифракції, за допомогою формули Шеррера [294]. Порошок 

гексафериту барію був одержаний тим самим методом, однак з іншими 

прекурсорами та з термообробкою при більш високій температурі (деталі описані у 

[295]). Середній розмір наночастинок BaFe12O19 виявився рівним dср = 60 нм (Рис. 

4.15).  
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Рис. 4.15. Мікрофотографія наночасток фериту нікелю, одержаних після 

термообробки при Т=900 °С (зліва) та наночасток гексафериту барію, Т=1000 °С 

(справа) 

 
Відомо [296], що для отримання конкурентоздатних параметрів феритових 

НВЧ компонентів необхідно використовувати феритові плівки відносно великої 

товщини (десятки-сотні мікрометрів), що обмежує перелік підходящих методик 

нанесення плівок. Крім того, при виготовленні гетероструктури бажано було б 

уникнути її надмірного нагрівання, яке може спричинити погіршення діелектричних 

властивостей діелектричної компоненти. Для нанесення плівок нікелевого фериту 

була застосована оригінальна методика, що є модифікацією широко відомого 

методу трафаретного друку (screen printing) [26]. На даний момент це є одним із 

багатообіцяючих методів нанесення товстих феритових плівок, оскільки забезпечує 

виготовлення якісних та однорідних плівок з високою щільністю та значною 

товщиною. При цьому метод не вимагає використання дорогого обладнання, отже у 

результаті вартість виготовлених плівок є невисокою. 

Для нанесення плівок спочатку виготовлялася однорідна суспензія, що 

складалася з порошкового прекурсору та органічної складової, у якості якої 

використовувався розчин мономерів гідроксопропілу метакрилату. Цей матеріал є 

фотополімером, що зазнає полімеризації та переходить у твердий стан під впливом 

ультрафіолетового світла. Готувалися суспензії з різними концентраціями фериту, 

які потім наносилися методом трафаретного друку на поверхню об’ємного 
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резонатору з BaTi4O9-ZnO. Після цього одержані плівки різної товщини сушили під 

дією ультрафіолетового випромінювання протягом 1 год. і в результаті отримували 

товсті полімерні плівки, що містили рівномірно розподілені феритові наночастинки.  

Описана тут методика має ряд переваг у порівнянні з традиційною методикою 

трафаретного друку. По-перше, фіксація плівки відбувається за рахунок 

фотополімеризації, а отже не вимагається термообробка при високій температурі. 

По-друге, методика дозволяє більш точно задавати товщину отриманого феритового 

шару, адже зменшення об’єму розчинника при полімеризації є більш 

контрольованим, ніж при спіканні у печі. 

Для нанесення товстих плівок гексафериту барію була застосована технологія 

стрічкового лиття (tape-casting) [26, 297]. Вона дозволяє отримувати високоякісні 

однорідні плівки, та дає можливість контролю товщини плівки у ході нанесення. 

При цьому виготовлялася суспензія у складі феритового порошку та органічної 

складової (розчинник, пластифікатор, зв’язуюча та диспергуюча речовини). Після 

нанесення на α-Al2O3, утворена структура піддавалася попередньому та остаточному 

відпалу при температурах 500 °С та 1200 °С, відповідно.  

 

4.3.2.2 Експериментальні дослідження гібридних коливань у 

композитному резонаторі з нікелевим феритом  

Амплітудно-частотні характеристики виготовлених композитних структур 

«діелектричний резонатор-ферит нікелю» були досліджені з використанням 

векторного аналізатора НВЧ кіл Agilent N5230А PNA–L. Дослідження проводилися 

у сантиметровому діапазоні частот з використанням хвилеводної вимірювальної 

комірки (Рис. 4.16). Діелектричний резонатор, виготовлений для даного 

дослідження, мав форму циліндра діаметром D = 6.45 мм та товщиною S=1.70 мм. 

Розміри діелектричного резонатора були такими, щоб частоти найнижчих 

діелектричних мод знаходилися у межах 10-12 ГГц і потрапляли у робочий діапазон 

хвилеводу. ДР з нанесеною за методом трафаретного друку плівкою фериту 

розміщувався на широкій стінці прямокутного металевого хвилеводу перерізом 

23*10 мм2, на скляній підкладинці товщиною 0.2 мм. При цьому закритий хвилевід 
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забезпечував повне екранування зразка (а отже, відсутність втрат на 

випромінювання), а підкладинка віддаляла досліджувану структуру від стінки, 

зменшуючи індуктивні втрати у металі. Таким чином, ширина отриманої 

резонансної кривої визначалася, головним чином, втратами у матеріалі та зв’язком 

резонатора з хвилеводною модою. В свою чергу, коефіцієнт зв’язку можна було 

змінювати, зміщуючи резонатор вздовж широкої стінки. Зовнішнє стале магнітне 

поле створювалося постійним магнітом з ярмом, і було направлено вздовж осі 

резонатора (Рис. 4.16). 

Запис АЧХ структури при різних значеннях підмагнічуючого поля 

здійснювався за допомогою векторного аналізатора Agilent N5230А у діапазоні 

частот 8-12 ГГц, у режимі біжучої хвилі, оскільки таким чином забезпечувалося 

ефективне збудження як власних коливань у ДР, так і феромагнітного резонансу у 

феритовій плівці. Надалі з цих АЧХ визначалися параметри гібридної резонансної 

моди.  

 
 Рис. 4.16. Поперечний переріз експериментальної вимірювальної комірки з 

композитним резонатором всередині. 1 – ДР, 2 – товста плівка нанокристалічного 

фериту, 3 – скляна підкладинка, 4 – постійний магніт 

 

Експериментальні вимірювання композитної структури «товста плівка NiFe2O4 

– високодобротний резонатор BaTi4O9-ZnO», представлені на Рис. 4.17-4.18 були 

здійснені співробітниками Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В. І. 

Вернадського Національної академії наук України. 
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На Рис. 4.17 наведено приклад АЧХ такої структури при товщині плівки 

фериту нікелю h=100 мкм для концентрації нанопорошку фериту у 

плівкоутворюючій суспензії С=175 г/л при декількох значеннях магнітного поля H0. 

В ході вимірювань зразок знаходився поблизу бічної стінки хвилеводу, чим 

забезпечувалися оптимальні умови для збудження у ДР правополяризованої моди 

E+11δ. Відповідно, для теоретичного опису такої ситуації у формулі (4.12) слід 

вибрати знак “+”. 

 
Рис. 4.17. Амплітудно-частотні характеристики ферит-діелектричного резонатору з 

феритом нікелю при різних значеннях магнітного поля 

 

Як видно, прикладання зовнішнього постійного магнітного поля до 

вимірювальної комірки з поміщеним всередину композитним резонатором 

викликало зміну рівня втрат та зміщення частоти резонансу гібридної структури. Ці 

ефекти є наслідком взаємодії електромагнітного поля діелектричного резонатора з 

коливаннями намагніченості у феритовій складовій (див. підрозділ 4.2).  

При цьому при зміні магнітного поля спостерігається зміщення частоти як у 

бік збільшення (за значень поля, менших від резонансного, FMRH H< ), так і у бік 

зменшення (за значень поля, більших від резонансного, FMRH H> ) відносно 

початкового значення (див. Рис. 4.18а), причина цього – зміна знаку величини 

магнітної проникності фериту до і після резонансу (див. формулу (4.12)). 
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Максимальна величина зміни рівня поглинання на резонансній частоті становила від 

9 дБ для плівки товщиною 50 мкм, до понад 60 дБ при h = 200 мкм. Збільшення 

величини ефекту при зростанні товщини плівки є очікуваним, оскільки ефективність 

взаємодії компонент композитного резонатора має бути пропорційною до об’єму 

феритової компоненти.  

 

 
Рис. 4.18. а) Зсув резонансної частоти та б) ширина кривої резонансного поглинання 

по рівню -3 дБ ферит-діелектричного резонатору з плівками фериту нікелю 

товщиною 50, 70, 100 та 200 мкм при різних значеннях магнітного поля. 

Концентрація плівкоутворюючої суспензії – 175 г на 1 л. Точки – експериментальні 

дані, суцільні лінії – теоретичний розрахунок за (4.12) 
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Що стосується зсуву власної частоти магнітним полем, то найслабшу реакцію 

продемонстрували композитні резонатори з товщинами плівок фериту нікелю 50 та 

70 мкм. Так, максимальна величина зміни резонансної частоти відносно частоти у 

нульовому магнітному полі для цих композитних структур становила близько 8.5 та 

7.5 МГц відповідно (Рис. 4.18а), у той час, як для резонаторів з товщинами плівок у 

100 мкм та 200 мкм маємо 29 та 12.5 МГц. Ці дані наведені також у таблиці 4.1. 

Обмеженість величини магнітного поля, досяжного в експериментальній установці, 

не дозволила прослідкувати залежність )(Hfr  повністю, однак отриманих даних 

цілком достатньо для того, щоб порівняти якість різних плівок.  

Окрім експериментальних даних, на Рис. 4.18 a) суцільними лінями наведено 

теоретичні криві, розраховані за формулою (4.12). При цьому величини 04 Mπ , aH  

та HΔ , що входять до виразів (4.13), розглядалися як параметри, які треба 

визначити, а розмагнічуючим полем нехтувалося (оскільки диполь-дипольна 

взаємодія диспергованих у фотополімері феритових наночастинок має бути 

незначною). Вказані параметри підбиралися так, щоб забезпечити найкраще 

можливе узгодження між експериментальними точками та теоретичною кривою. 

Порівнюючи експеримент та модельні криві, бачимо що найкраще співпадіння 

має місце для найтонших плівок (50 та 70 мкм), і є гіршим для більш товстих 

зразків. Можлива причина полягає у тому, що при зростанні товщини плівок базове 

припущення про те, що збурення є незначним, вже не виконується і теорія збурень 

перестає працювати. Окрім того, у більш товстих плівках проникнення УФ 

випромінювання на всю глибину плівки ускладнюється внаслідок поглинання у 

феритових частинках, і може мати місце неповна полімеризація фотополімеру.  

Магнітні параметри, які використовувалися при побудові модельних кривих, 

наведені у таблиці 4.1. Бачимо, що в усіх випадках були отримані близькі значення 

величин aH  та HΔ  (хоча у цілому HΔ  має тенденцію до збільшення при зростанні 

товщини плівки), а от 04 Mπ  відрізнялися досить суттєво. Відносно невеликі 

значення намагніченості, у порівнянні з величинами для об’ємних матеріалів [268] 

зумовлені тим, що феритовий шар представляв собою суспензію магнітних 

наночастинок у фотополімері, відповідно, після усереднення за об’ємом, значення 
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питомого магнітного моменту плівки може суттєво зменшуватися. Аналізуючи дані 

таблиці, бачимо, що значний експериментально зафіксований зсув резонансної 

частоти з магнітним полем для плівки товщиною 100 мкм пояснюється комбінацією 

двох причин: відносно великим об’ємом магнітної плівки FV  та високим значенням 

її ефективної намагніченості 04 Mπ . 

 

Таблиця 4.1. Величини максимального зсуву резонансної частоти та 

використані при моделюванні магнітні параметри для феритових плівок різної 

товщини у складі композитного резонатора 

Товщина плівки 

фериту, мкм 

Максимальне зміщення 

частоти резонансу, МГц

Модельні магнітні параметри 

04 Mπ , Гс HΔ , Е aH , Е 

50 8.5 490±30 1010±80 -385±15 

70 7.5 375±20 955±70 -510±15 

100 29.0 1330±100 1150±90 -450±20 

200 12.5 350±25 1260±80 -550±20 

 

На Рис. 4.18 б) показана зміна з магнітним полем ширини кривої резонансного 

поглинання гібридної моди композитного резонатора, виміряної по рівню –3 дБ. Цей 

параметр визначає робочу смугу частот частотно-селективних пристроїв, що 

потенційно можуть бути побудовані з використанням розглянутого резонатора. З 

іншого боку, для даної конфігурації вимірювальної комірки (резонатор, включений 

у лінію передач як неоднорідність) ця величина є обернено пропорційною до 

навантаженої добротності. Дійсно, при достатньо великому рівні поглинання на 

резонансній частоті (не менше 15 дБ) маємо 3 / 1 /dB r Lf f Q−Δ ≈  [298], отже зміна 

вказаного параметра з магнітним полем якісно відображає зміну оберненої до 

добротності величини.  

З експериментальних даних видно, що при наближенні поля до резонансного 

значення FMRH  відбувається суттєве зростання ширини лінії (а отже, зменшення 

навантаженої добротності резонансу) у повній відповідності з теоретичними 
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очікуваннями. Більше того, залежність )(3 Hf dB−Δ  має характерну гаусоподібну 

форму, що якісно відповідає модельній польовій залежності уявної частини 

ефективної магнітної сприйнятливості для цього випадку (див. Рис. 4.6). Як 

випливає з Рис. 4.18 б) для плівки з h=100 мкм спостерігається найбільший діапазон 

зміни ширини лінії: від ≈30 до ≈150 МГц (тобто майже у 5 разів), а для плівок інших 

товщин він є помітно меншим. 

Оскільки серед розглянутих вище параметрів резонансної кривої два – 

поглинання при резонансі та ширина лінії – визначаються не лише властивостями 

самого резонатору, а і величиною зв’язку з хвилеводом [298], то критерієм, що 

характеризує ефективність взаємодії власних коливань діелектричного резонатора з 

різними феритовими плівками у складі композитного резонатора було обрано 

величину зсуву резонансної частоти rf  з магнітними полем. Виходячи із 

експериментальних даних (Рис. 4.17, 4.18), приходимо до висновку, що найсильніша 

взаємодія між компонентами композитного резонатора спостерігається для плівки з 

товщиною 100 мкм.  

 

4.3.2.3 Експериментальні дослідження гібридних коливань у 

композитному резонаторі з гексаферитом барію  

Внаслідок особливостей спектра магнітних збуджень сильно одновісних 

феримагнетиків, взаємодія між феромагнітним та діелектричним резонансами за 

умови нормального до поверхні плівки підмагнічування можливо лише на частотах, 

що перевищують частоту природного доменного резонансу матеріалу. Оскільки 

типові значення цих частот у гексаферитах M-типу лежать у міліметровому 

діапазоні довжин хвиль [11] (для чистого гексафериту барію – приблизно 47 ГГц), 

для спостереження явища гібридизації були обрані відповідні цим частотам 

прямокутний хвилевід (перерізом 1.8*3.6 мм2) та геометричні розміри 

діелектричного резонатора. Корундовий резонатор мав форму паралелепіпеда з 

поперечними розмірами 3.4 мм на 2.0 мм та товщиною 1.0 мм. При таких розмірах 

та даному значенні діелектричної проникності власні незбурені частоти нижчих 

діелектричних мод цього резонатора якраз потрапляли у робочий діапазон частот 
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згаданого хвилеводу (53-78 ГГц). Товщина плівки гексафериту барію, нанесеної 

методом стрічкового лиття, була визначена за допомогою скануючого електронного 

мікроскопа і становила 50 мкм. 

Структурна схема вимірювальної комірки була аналогічною до показаної на 

Рис. 4.16. Єдиною відмінністю була відсутність прошарку скла – композитний 

резонатор розташовувався безпосередньо плівкою фериту на поверхні хвилеводу, 

приблизно посередині широкої стінки. Магнітне поле було перпендикулярним до 

площини зразка. Виміри модуля коефіцієнта передачі досліджуваної 

гетероструктури проводилися з використанням скалярного вимірювача КСХ та 

послаблення типу Р2-69, сигнал з якого заносився у пам'ять комп’ютера. Перед 

початком вимірювань була записана частотна залежність коефіцієнта передачі 

порожнього хвилеводу, яка потім вираховувалася зі збережених даних, що 

дозволило виділити сигнал поглинання, пов’язаний виключно з композитним 

резонатором. 

 
Рис. 4.19. Амплітудно-частотні характеристики композитного резонатора 

діелектрик-гексаферит барію при різних значеннях магнітного поля 

 

Коефіцієнт передачі композитного резонатора «α-Al2O3–гексаферит 

резонатора», збудженого на одній із мод (була ідентифікована нами як результат 
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гібридизації вищої діелектричної моди E23δ) при різних величинах зовнішнього 

магнітного поля показана на Рис. 4.19. Відзначимо, що всі гібридні моди, частоти 

яких знаходилися у робочому діапазоні приладу, так чи інакше реагували на 

магнітне поле, але на рисунку представлено найкращий результат. Максимальна 

зміна рівня поглинання на резонансній частоті для цього випадку склала 6 дБ, у той 

час як величина перестроювання резонансної частоти становила 30 МГц.  

Слід відзначити, що для гексафериту барію помітні зміни АЧХ композитного 

резонатора починалися при суттєво більших полях, ніж у випадку нікелевого 

фериту, а саме з ≈0H 7000 Oe. Такі відмінності між NiFe2O4 та BaFe12O19 можна 

пояснити двома факторами: 1) більша намагніченість насичення гексафериту барію, 

що означає більше поле, яке необхідно прикласти, щоб перевести зразок у магнітно-

однорідний (насичений) стан, та 2) більший частотний інтервал між частотами 

магнітних збуджень у ненасиченому стані та частотою відповідної діелектричної 

моди (≈10 ГГц для фериту нікелю та ≈ 24 ГГц для гексафериту барію), внаслідок 

чого для виконання умови рівності частоти ФМР і незбуреної частоти ДР треба було 

прикласти більше додаткове поле. 

Як вже було відмічено раніше, лінійний коефіцієнт передачі на резонансній 

частоті є обернено пропорційним до коефіцієнта зв’язку 1( )
1rT f

K
=

+
, де К залежить 

від типу та параметрів лінії передачі, геометричних та діелектричних параметрів 

резонатора, а також є прямо пропорційним до його власної ненавантаженої 

добротності Q. Оскільки при полях, близьких до поля ФМР відбувається зростання 

уявної частини тензора магнітної сприйнятливості і збільшуються магнітні втрати у 

магнітному шарі, загальна добротність композитного резонатора має зменшуватись. 

Це, відповідно, викликає зменшення коефіцієнта К та зростання величини ( )rT f  

(тобто зменшення вносимих втрат), що повність узгоджується з результатами 

експерименту, представленими на Рис. 4.19.  

Основні результати цього розділу опубліковані у колективній монографії 

[299], журнальних статтях [300–304], а також висвiтленi у тезах, працях та 

матерiалах мiжнародних наукових конференцiй [305–311]. 
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4.4 Висновки до розділу 

 

Досліджено характеристики зв’язаних електромагнітно-магнітостатичних 

коливань у ферит-діелектричній структурі у міліметровому діапазоні. Експерименти 

показали, що при розташуванні структури феритовим шаром до металу величина 

розштовхування частот зв’язаних коливань у області гібридизації становила 3 ГГц, у 

порівнянні з 2 ГГц у випадку, коли метал контактував з діелектриком. Розрахунки 

частот гібридних мод з використанням феноменологічної моделі двох зв’язаних 

магнітостатичних та однієї діелектричної моди якісно та кількісно узгоджуються з 

експериментальними даними. Теоретично показано, що зв’язок між 

електромагнітними та спіновими резонансами у структурах діелектрик-ферит дає 

можливість керувати релаксаційними властивостями гібридних коливань. Так, у 

випадку діелектрика з малими втратами у НВЧ діапазоні, добротність квазі-

магнітостатичної моди (3,1) при взаємодії зростає на величину до 17% при ω′′  

менше за 1 МГц. Навпаки, для великих значень ω′′  добротність магнітної моди 

погіршується. Для іншої квазі-магнітостатичної моди, з індексами (1,1), вплив 

гібридизації на величини добротності є суттєво меншим. 

Продемонстрована можливість керування властивостями гібридизованих 

коливань композитних резонаторів з діелектрика та слабкого феромагнетика (борат 

заліза) у сантиметровому діапазоні аномально низькими магнітними полями (не 

більше 370 Е). При цьому спостерігалися керована зміна внесених втрат на 

величину від 4 до 16 дБ та перестройка резонансної частоти зв’язаних коливань у 

межах до 145 МГц (приблизно 1.5% у відносних одиницях). Найбільший вплив 

зовнішнього поля на НВЧ характеристики композитного резонатора мав місце при 

співпадінні частоти низькочастотної моди АФМР у бораті заліза з частотою 

незбуреної моди діелектричного резонатора. Виміряні функціональні залежності rf  

та Q/1  від 0H  отримали якісне пояснення у рамках теорії збурень. 

Була встановлена і теоретично обґрунтована залежність величини зв’язку між 

модою АФМР у бораті заліза та кожною з мод δ11±EH  діелектричного резонатора від 

положення резонатора у поперечному перерізі хвилеводу. Таким чином, ступінь 
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гібридизації між магнітною та кожною з діелектричних мод можна регулювати 

вибором місця розташування резонатора.  

Передбачено, що такі композитні резонатори можуть знайти застосування як 

складові компоненти НВЧ пристроїв з керованими електродинамічними 

характеристиками, що працюватимуть як у сантиметровому (низькочастотна АФМР 

мода), так і у субміліметровому (порядку 300 ГГц при використанні високочастотної 

АФМР моди слабких феромагнетиків) діапазонах частот.  

Іншим типом гібридної структури, що вивчалася у цьому розділі, був 

композитний НВЧ резонатор, що складався з високоякісного діелектрика та товстої 

плівки нанокристалічного фериту. Для утворення структури ZrxTiy Sn2-x-yO4 -NiFe2O4 

наночастинки фериту нікелю (середній діаметр 85 нм) синтезувалися цитратним 

золь-гель методом, після чого змішувалися з фотополімером, наносилися на 

поверхню діелектрика методом трафаретного друку та експонувалися 

ультрафіолетовими випромінюванням. Використання плівки, нанесеної методом 

трафаретного друку, замість монокристалу, сприяє спрощенню та здешевленню 

процесу виготовлення композитної структури.  

Під час досліджень у сантиметровому діапазоні довжин хвиль було 

реалізовано керування резонансною частотою, рівнем внесених втрат, добротністю 

та невзаємними властивостями коливань у таких структурах «діелектрик - 

магнітовпорядкований матеріал». Зокрема, спостерігалися зміни рівня поглинання 

на резонансній частоті на величину понад 50 дБ. За результатами дослідження 

плівкоутворюючі суспензії з різною концентрацією та плівок різної товщини було 

зроблено висновок, що найбільша взаємодія між складовими компонентами 

композитної гетероструктури мала місце для феритової плівки товщиною ≈100 мкм. 

Як і у попередньому випадку, отримані залежності якісно узгоджуються з 

теоретичними передбаченнями, зробленими на основі теорії збурень.  

Дослідження композитного резонатора α-Al2O3—BaFe12O19 з плівкою фериту, 

товщиною 50 мкм, нанесеної методом стрічкового лиття, показали, що співпадіння 

частот ФМР та незбуреної діелектричної моди призводить до зсуву частоти 
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зв’язаних коливань на величину до 30 МГц та помітної зміни власної добротності та 

величини поглинання у резонансі (до 6 дБ). 

Наведені результати показують, що такі композитні резонатори можуть 

використовуватися для побудови НВЧ компонентів з можливістю електронного 

керування рівнем вносимих втрат, більше того, внаслідок особливостей взаємодії 

діелектричних мод різної поляризації з ФМР у фериті, ці втрати можуть бути 

суттєво невзаємними.  

Той факт, що якісно схожі результати були отримані у суттєво різних 

діапазонах (сантиметровий для плівок фериту нікелю та міліметровий для 

гексафериту барію) вказує на можливість застосування розглянутих структур у 

досить широкому інтервалі частот, як мінімум від 1 до 100 ГГц, за рахунок 

відповідного взаємоузгодженого вибору розмірів та значення діелектричної 

проникності діелектрика та матеріалу феритової складової. 

 



 202 
 

РОЗДІЛ 5 

КОМПОЗИТНІ ФЕРИТ-П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНІ СТРУКТУРИ З ПОДВІЙНИМ 

КЕРУВАННЯМ ЕЛЕКТРИЧНИМ ТА МАГНІТНИМ ПОЛЯМИ 

 

5.1 Електричне перестроювання характеристик композитних НВЧ 

резонаторів «п’єзоелектрик–феритова плівка» 

 

5.1.1 Феноменологічна теорія індукованої механічними деформаціями 

магнітної анізотропії у феритах з кубічною симетрією 

Як було показано у Розділі 1, у останні роки при створенні перестроюваних 

приладів аналогової обробки інформації НВЧ діапазону на основі спінових хвиль чи 

коливань, значний інтерес становить застосування нових композитних матеріалів, а 

саме – планарних структур «ферит-п’єзоелектрик» чи «ферит-сегнетоелектрик», що 

допускають подвійне керування їх високочастотними властивостями, як магнітним 

так і електричним полями.  

 Це дозволяє розширити функціональні можливості традиційних феритових 

НВЧ приладів, реалізувавши новий, додатковий, механізм керування через 

механічну деформацію шару фериту, яка, внаслідок магнітострикції, призводить до 

зсуву резонансної частоти магнітостатичного резонатора.  

Однак, незважаючи на численні експериментальні дослідження [97, 110], 

конкретний механізм, який пов’язує пружні деформації фериту зі зміною його 

магнітних параметрів у випадку багатошарових магнітоелектричних структур, 

детально не досліджувався. У більшості випадків, опис взаємодії між феритовим та 

п’єзоелектричним шарами композитної структури зводиться до додавання у вираз 

для резонансної частоти магнітостатичних коливань 0ω  феноменологічного 

лінійного за електричним полем Е доданку [69, 312]: 

0 0( ) ( 0)E E AEω ω γ= = + .      (5.1) 

 Відповідно, ефективність магнітоелектричної взаємодії оцінюється, виходячи 

з експериментально визначеного значення магнітоелектричного коефіцієнта А. 

Відзначимо при цьому, що припущення, начебто за аналогією з класичним лінійним 
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магнітоелектричним ефектом [71] прикладення електричної напруги до 

п’єзоелектрика викликає зміну намагніченості насичення фериту у випадку 

механічно-опосередкованої МЕ взаємодії, яка зазвичай має місце у композитних 

структурах, виглядає необґрунтованим. Дійсно, у лінійному наближенні, для малих 

деформацій фериту як сумарний магнітний момент атомів елементарної комірки, так 

ї її об’єм залишаються незмінними. Отже і намагніченість насичення, яка є 

густиною магнітного моменту, змінюватися не повинна. Таким чином, механізм 

НВЧ магнітоелектричного ефекту у ферит-п’єзоелектричних структурах має бути 

суттєво іншим. У роботах [313, 314] зсув частоти магнітостатичних коливань у 

композитних резонаторах принципово правильно пояснюється додатковим внеском 

у магнітоелектричну енергію, що з’являється внаслідок деформації фериту та 

викликає появу ефективного поля магнітної одновісної анізотропії першого порядку. 

 Однак відомо, що для опису магнітної кристалографічної анізотропії 

епітаксійних плівок феромагнетиків з кубічною ґраткою, найбільш поширеним з 

яких є залізо-ітрієвий гранат Y3Fe5O12, використовується більш складна, 

трьохпараметрична модель анізотропії [315], що враховує не лише кубічну 

анізотропію, притаманну таким матеріалам унаслідок їх кристалографічної 

структури, але і два види одновісної анізотропії, першого та другого порядків, 

відповідно. У епітаксійних плівках ці нові види анізотропії з’являються внаслідок 

механічної напруги, що виникає на межі розділу плівка-підкладинка [316, 317], або 

під час епітаксійного росту плівки, внаслідок неспівпадіння сталих ґраток, або під 

час охолодження вирощеної плівки, через різницю у коефіцієнтах температурного 

розширення відповідних матеріалів. 

Оскільки у досліджуваних планарних композитних структурах «ферит-

п’єзоелектрик» механічна напруга (стиснення або розтягнення) так само 

прикладається у площині плівки та діє вздовж межі розділу фериту та немагнітного 

матеріалу (в цьому випадку – не підкладинки, а п’єзоелектрика), то слід очікувати, 

що ця механічна деформація призведе до появи не тільки одновісної анізотропії 

першого порядку [316], але і одновісної анізотропії другого порядку, а також 

викличе зміну ефективного значення константи кубічної анізотропії. Таким чином, 
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метою даного підрозділу є теоретичний феноменологічний опис впливу одновісної 

механічної деформації у кубічних феромагнетиках на ефективні константи магнітної 

кристалографічної анізотропії фериту у рамках формалізму трьохпараметричної 

моделі анізотропії. Отримані результати дозволять оцінити потенційно можливу 

величину електричного перестроювання частоти магнітостатичних чи зв’язаних 

електромагнітно-спінових коливань для кожного конкретного типу НВЧ резонаторів 

на основі композитних структур «ферит-п’єзоелектрик». 

Магнітопружні ефекти у намагніченому до насичення феромагнетику, як 

правило, розглядаються шляхом дослідження феноменологічного виразу для 

магнітокристалічної енергії, як функції компонент тензора пружної деформації ijε . 

При цьому, для спрощення аналізу, розглядається розвинення енергії в ряд Тейлора 

за компонентами ijε , з урахуванням симетрії недеформованого кристала. Лінійна 

частина цього розвинення [318, 319], яка, зазвичай, і називається магнітопружною 

енергією, для феромагнетика з кубічною симетрією кристалічної ґратки може бути 

представлена у такому вигляді, враховуючи, що jiij εε =   

( )2 4 2 2
1 2 5 3 4 4 5

2( ) ( )
3me i ii i j ij ii i ii i j i j ij

i i j i i i j
W b b b b b S b bα ε αα ε ε α ε αα α α ε

≠ ≠

= + + + + + − +∑ ∑ ∑ ∑ ∑  (5.2)  

з точністю до доданків 6-го ступеня по iα . У виразі (5.2) iα  – направляючі 

косинуси вектора намагніченості у кристалографічній системі координат, 
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=++= , а ib - магнітопружні константи [319].  

 Як показано у [114], однорідний механічний тиск величиною σ , прикладений 

до кубічного кристала вздовж напрямку, що задається вектором β  у довільній 

ортогональній системі координат, створює у кристалі механічну напругу, яка 

описується тензором jiij βσβσ = . Тоді, враховуючи відомий зв’язок між тензорами 

напруги та деформації klijklij c εσ = , а також специфічний вигляд тензора модуля 

пружності для кубічних кристалів ( 1111 2222 3333c c c= = , 1122 1133 2233c c c= = , 1212 1313 2323c c c= = , 

решта компонент нульові), отримуємо у кристалографічній систем координат 
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⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

−
−

=
1211

122

1211 2cc
c

cc iii βσε , jiij c
ββσε

442
=  .   (5.3) 

Тут ijc  – компоненти тензора модуля пружності, представлені з використанням 

скороченого запису індексів 1=11; 2=22; 3=33; 4=23=32; 5=31=13; 6=12=21 [319].  

З іншого боку, енергія магнітної кристалографічної анізотропії, у рамках 

трьохпараметричної моделі, що враховує кубічну анізотропію, а також одновісну 

анізотропію першого і другого порядків, записується так [109]:  
4

2
2

1
2

3
2

1
2

3
2

2
2

2
2

1 )( uuuucubA KKKW αααααααα −⋅−++= ,   (5.4) 

де cubK , 1uK  та 2uK  – відповідні константи анізотропії, а uα  – косинус кута між 

вектором намагніченості та віссю анізотропії. Таким чином, питання зводиться до 

того, чи можливо взагалі і за яких умов перетворити вираз (5.2), з урахуванням (5.3), 

до вигляду, за формою аналогічного до (5.4). Якщо це вдасться зробити, відповідні 

коефіцієнти при однакових комбінаціях компонент вектора намагніченості, і будуть 

шуканими константами наведеної механічними деформаціями магнітної анізотропії.  

Перш, ніж продовжити аналіз (5.2), звернемо увагу на присутній у цьому виразі 

доданок, пропорційний ∑
≠ ji

ijji εαα , який виявляється ключовим у питанні 

представлення магнітопружної енергії у вигляді, що співпадає з виразом для енергії 

анізотропії у рамках трипараметричної моделі. Цей доданок являє собою 

квадратичну форму [320] відносно компонент iα . Відповідно, існує система 

координат (в загальному випадку, повернута у просторі відносно 

кристалографічної), у якій дана квадратична форма набуває канонічного вигляду, а 

саме ∑
i

ii
2αλ . Його відповідністю у формулі (5.4) буде енергія одновісної анізотропії 

першого порядку, тобто 2
1 uuKW α−= . Для того, щоб канонічний вигляд квадратичної 

форми співпав з виразом для енергії одновісної анізотропії, необхідно, щоб рівно 

два із трьох власних чисел iλ  були однакові. Нехай, скажімо, 21 λλ = , тоді 

квадратичну форму можна буде записати як 2
3131 )( αλλλ −+ , що з точністю до 

постійного доданку відповідає шуканому виразу. Якщо ж всі три власні числа 

будуть однакові, цей доданок перетвориться на константу внаслідок умови 2 1i
i

α =∑ . 
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Знайдемо тепер, за яких умов це можливо. Спочатку, враховуючи (5.3), 

запишемо вказаний доданок у вигляді ( )313132322121
44

52 )( ββααββααββαασ
++

+
c

bb , а потім, 

відкидаючи постійний множник, запишемо характеристичне рівняння для 

коефіцієнтів квадратичної форми [320] 

0

3231

3221

3121

=
−

−
−

λββββ
ββλββ
ββββλ

 , 

яке зводиться до 03 =−− baλλ , де 2
3

2
1

2
3

2
2

2
2

2
1 ββββββ ++=a , 2

3
2
2

2
12 βββ=b . Останнє 

рівняння має, у загальному випадку, три корені, а саме: 

c
ac
31 +=λ , ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −±+−=

c
aci

c
ac

32
3

623,2λ , де 
6

1281121083 32 abbc −+
= . Оскільки нас, з 

фізичних міркувань, цікавлять тільки дійсні власні числа, а умови виду ji λλ =  

обов’язково включають у себе або 2λ , або 3λ , має виконуватися умова 2,3Im( ) 0λ = , 

звідки випливає 23ca = . Останнє рівняння містить у собі три змінні iβ , пов’язані 

додатковою умовою 12
3

2
2

2
1 =++ βββ . У загальному випадку воно не розв’язується 

аналітично, однак числовими методами можна знайти такі корені: 

1) 3/1321 === βββ  та кристалографічно еквівалентні напрямки. 

2) 0,0,1 321 === βββ  та кристалографічно еквівалентні напрямки; 

Таким чином, як показує проведений аналіз, представлення магнітопружної 

енергії у рамках трьохпараметричної моделі анізотропії можливо лише у двох 

випадках, коли механічна деформація прикладена вздовж кристалографічних осей 

<111> або <100>. Відзначимо, що у першому випадку один із власних векторів 

діагоналізованої квадратичної форми співпадає за напрямком з вектором β . Саме 

цей вектор і буде вказувати напрямок осі ефективної одновісної анізотропії, 

наведеної механічною деформацією. У другому випадку квадратичний доданок у 

(5.2) просто зникає, і вже не впливає на подальший аналіз виразу для енергії. В усіх 

інших ситуаціях магнітопружну енергію неможливо записати у рамках 

трьохпараметричної моделі, і вираз (5.2) після перетворень неминуче буде містити 

доданки іншого виду [321].  
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Оскільки у найбільш поширених варіантах реалізації планарних структур 

«ферит-п’єзоелектрик» вектор прикладення механічної напруги співпадає з 

нормаллю до розвиненої поверхні фериту (чи феритової плівки), орієнтація вектора 

β  відносно кристалографічних осей феромагнетика буде визначатися саме 

площиною зрізу феритового зразка. 

Розглянемо детально обидва вищезгадані випадки, враховуючи, що для 

одиничного вектора намагніченості α  справедливі такі співвідношення: 

12
3

2
2

2
1 =++ ααα , S

i
i 214 −=∑α , 13 2

111 −= ><
≠
∑ ααα

ji
ji , де 111 1 2 3

1 ( )
3

α α α α< > = + +  – косинус кута 

між α  та віссю <111>. 

1) Феромагнетик з площиною зрізу (111). 

 У цьому випадку механічна напруга, що створюється п’єзоелектричною 

компонентою композитної структури, діє вздовж осі <111>. Тоді, підставляючи у 

(5.2) вирази (5.3), з урахуванням того, що 3/1=iβ , після відповідних перетворень з 

використанням вищенаведених тотожностей, отримуємо 

2 2 2 2 2 2 2 4
3 1 5 1 2 2 3 1 3 2 5 111 5 111

3 9( )( ) (3 )
2 4me a a a aW b b b b bε ε α α α α α α ε ε α ε α< > < >= − + + + − +   (5.5)  

де введені позначення 1
11 122c c

σε =
+

, 
446ca

σε = . 

 Порівнюючи (5.5) з виразом для енергії магнітної анізотропії (5.4), приходимо 

до висновку, що у даному випаду механічна деформація призводить до появи 

індукованої магнітної анізотропії всіх трьох вищезазначених видів, з константами  

3 1 5( )cub aK b bσ ε ε= − , 1 2 5
3( ) ( 3 )
2u aK b bσ ε= − + , 2 5

9( )
4u aK bσ ε= − .   (5.6) 

При цьому вісь наведеної одновісної анізотропії, як першого так і другого 

порядків, співпадає з нормаллю до розвиненої поверхні феритового зразка. 

2) Феромагнетик з площиною зрізу (100). 

 У цьому випадку механічна напруга діє вздовж осі <100> (або 

кристалографічно їй еквівалентної), а магнітопружна енергія (5.2) набуває вигляду 

2 2 2 2 2 2 2 4
3 1 4 2 1 2 2 3 1 3 1 2 100 4 2 100

2 ( )
3meW b b b bε ε α α α α α α ε α ε α< > < >

⎛ ⎞= + + + + +⎜ ⎟
⎝ ⎠

,  (5.7) 
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де позначено 2
11 12c c

σε =
−

, а 100 1α α< > ≡ - косинус кута між α  та віссю <100>. Як і у 

попередньому випадку, бачимо, що вісь наведеної одновісної анізотропії співпадає з 

нормаллю до розвиненої поверхні фериту. 

Порівнюючи (5.7) з (5.4), бачимо, що тепер константи індукованої механічною 

деформацією магнітної анізотропії виражаються так:  

3 1 4 2
2( )
3cubK b bσ ε ε= + , 1 1 2( )uK bσ ε= − , 2 4 2( )uK bσ ε= − .   (5.8) 

 Таким чином, отримані у цьому підрозділі формули (5.5), (5.6) показують 

зміни констант магнітної кристалографічної анізотропії, викликані прикладенням до 

феритового зразка механічної деформації, для таких практично важливих випадків, 

як монокристалічний ферит з кубічною кристалічною структурою, виготовлений у 

вигляді пластини з площиною зрізу (111) або (100), чи плівка такого ж фериту, 

вирощена на немагнітній підкладці з орієнтацією (111) або (100).  

Відзначимо при цьому, що якщо константа індукованої кубічної анізотропії 

просто додається до відповідної константи недеформованого матеріалу 

0 ( )cub cub cubK K K σΣ = + , то з одновісною анізотропію ситуація може бути більш 

складною. Дійсно, у розглянутих вище випадках вісь наведеної анізотропії завжди 

направлена вздовж нормалі до розвиненої поверхні. Тому, якщо недеформованому 

кристалу вже притаманна одновісна анізотропія, вісь якої не співпадає з нормаллю 

до поверхні, то після прикладення деформації у фериту буде дві незалежні осі 

анізотропії. Це може суттєво ускладнити аналіз як статичних, так і високочастотних 

властивостей такого зразка. 

 У випадку епітаксійних феритових плівок така проблема виникати не повинна, 

оскільки осі як наведеної деформаціями анізотропії, так і тієї, що виникає у процесі 

вирощування плівки, співпадають з напрямком нормалі до поверхні плівки, а, отже, 

відповідні константи одновісної анізотропії (і першого, і другого порядків) будуть 

просто додаватися з урахуванням їх знаків. 

Проведемо тепер оцінку величини ефекту МЕ керування частотою 

магнітостатичних коливань композитного ферит-п’єзоелектричного резонатора з 
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механічним зв’язком між складовими для різних феритових матеріалів та різних 

умов підмагнічування сталим магнітним полем. 

Для цього треба визначити, до якого зсуву у частоті магнітостатичних 

коливань можуть призвести розраховані вище зміни полів анізотропії. 

Скористаємося наведеними у [109, 315] виразами для частоти однорідних коливань 

нормально та дотично намагнічених анізотропних феритових плівок  

0 0 0 1 2
44
3u u cubH M H H Hω γ π⊥

⎛ ⎞= − + + −⎜ ⎟
⎝ ⎠

,     (5.9) 

( ) 2
0 || 0 0 1 04 2u cub cubH H H H M Hω γ π= − − + − ,    (5.10) 

де 
0

cub
cub

KH
M

= , 1
1

0

2 u
u

KH
M

= , 2
2

0

4 u
u

KH
M

= .  

Насправді у реальному резонаторі частота магнітостатичних коливань буде 

відрізнятися від наведених вище формул через те, що внаслідок його скінчених 

розмірів коливання характеризуватимуться певним скінченим значенням хвильового 

вектора 0>k . Однак, якщо виконується умова 1<<kS , тобто поперечні розміри 

магнітостатичного резонатора набагато більші за його товщину (що якраз і 

справедливо у випадку епітаксійних плівок), можна з великою точністю припустити, 

що частоти основного типу коливань нормально та дотично намагніченої феритової 

плівки визначаються саме виразами (5.9) та (5.10). 

Вважаючи, що магнітопружні константи більш високого порядку 3b , 4b , 5b  є 

суттєво меншими за 1b  чи 2b , залишимо у виразах (5.6) та (5.8) лише доданки, 

пропорційні 1b  та 2b . Тоді виходить, що головну роль у обох випадках буде 

відігравати наведена одновісна анізотропія першого порядку з константами 

σσ
44

2)111(
1 2

)(
c
bKu −=  для зразка з площиною зрізу (111) та 

1211
1

)100(
1 )(

cc
bKu −

−=
σσ  для зразка 

з площиною зрізу (100). 

Для визначення викликаного механічними деформаціями зсуву частоти 

вважаємо, що поля одновісної анізотропії у (5.9)-(5.10) містять залежний від 

деформації доданок, наприклад, )(1
0
11 σuuu HHH += , де 0

1uH  – вже існуюче у матеріалі 

поле анізотропії, а )(1 σuH  задається формулами (1.15) з Розділу 1. У випадку 
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нормального підмагнічування поля одновісної анізотропії входять у (5.10) у вигляді 

адитивних доданків. Отже зсув частоти визначається елементарно 

0 1 2( ) ( ) ( )u uE H E H Eω γ γ⊥Δ = +      (5.11) 

куди слід підставити γ =2.8 МГц/Е у випадку ферит-гранатів або γ =3.05 МГц/Е 

для фериту нікелю [8]. 

 Як показують опубліковані експериментальні дослідження [66, 110], 

композитні ферит-п’єзоелектричні резонатори витримують прикладення 

електричної напруги, яка створює у п’єзоелектрику напруженість поля до maxE =106 

В/м. Користуючись результатами таблиці 1.2, приходимо до висновку, що 

максимально можливий зсув частоти при max maxE E E= − ÷  становить від приблизно 

±200 МГц для ферит-гранатів до майже ±1 ГГц для фериту нікелю. 

У випадку дотичного підмагнічування зсув частоти квазі-однорідних коливань 

не буде однаковим, а залежатиме від значення підмагнічуючого поля та магнітних 

параметрів самого фериту. У цьому випадку можна наближено записати  

( )
0 || 0

0 || 1 12
1 0 0 1 0

( ) ( ) ( )
2 4 2

u u
u u cub cub

HE H E H E
H H H H H M H

ω
ω γ

π

∂ −
Δ ≈ Δ =

∂ − − + −
. (5.12) 

На Рис. 5.1 наведено теоретично розраховані максимальні зсуви частоти 

)0()()( ||0max||0max||0 =−±==Δ ± EEEE ωωω  залежно від величини магнітного поля, 

прикладеного у площині плівки для трьох різних феромагнітних матеріалів: чистий 

ЗІГ (плівка), галій-заміщений ЗІГ(плівка) та ферит-нікелю (об’ємний монокристал). 

При розрахунках були використані наступні значення полів анізотропії: =cubH  -

46 Е, =1uH -73 Е, =2uH 32 Е для чистого ЗІГ, =cubH -50 Е, =1uH -19 Е, =2uH 73 Е для 

галій-заміщеного ЗІГ [322], та =cubH -245 Е, =1uH 2uH ≈ 0 Е для фериту нікелю [8]. 

Як видно з рис. 5.1, у цілому при дотичному намагнічуванні МЕ зсуви частоти 

суттєво менші, ніж у випадку перпендикулярного намагнічування, для того ж самого 

матеріалу. Хоча модуль величини )( max||0 EωΔ  все ж зростає зі збільшенням 

підмагнічуючого поля, відповідно до (5.12), множник перед полем анізотропії у 

цьому виразі все одно залишається помітно меншим за 1. Ферит нікелю, як і раніше, 

демонструє в рази більші зсуви частоти, ніж ферит-гранати. Однак з точки зору 
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практичних застосувань більш перспективними є все ж плівки чистого чи галій-

заміщеного ЗІГ, оскільки у цьому матеріалі поєднуються такі важливі для створення 

композитних резонаторів характеристики як мала товщина шару фериту (отже він 

буде деформуватися однорідно), високий клас чистоти поверхні (що дозволяє 

забезпечити надійний механічний контакт при склеюванні), та висока, майже 

монокристалічна, якість плівки, і, відповідно, вузька лінія ФМР у НВЧ діапазоні. 

 
Рис. 5.1. Теоретичний розрахунок залежності максимального 

магнітоелектричного зсуву частоти магнітостатичних коливань композитного ферит-

п’єзоелектричного резонатора, намагніченого у площині, від значення прикладеного 

магнітного поля. Суцільна крива – плівка Y3Fe5O12 з орієнтацією (111), штрихована 

крива – плівка Y3Fe4.17Ga0.83O12 з орієнтацією (111), штрих пунктирна – монокристал 

NiFe2O4 з орієнтацією (100) 

 

5.1.2 Експериментальні дослідження електричного перестроювання 

частоти у композитних резонаторах на основі феритових плівок 

 Для перевірки викладеної у попередньому пункті теоретичної моделі впливу 

механічних деформації на параметри феримагнетиків та експериментального 

визначення магнітопружних внесків у константи анізотропії різних порядків було 

проведено дослідження електричної перестройки частоти двох типів композитних 

магнітостатичних резонаторів «ферит-п’єзоелектрик»: а) розмірний резонатор у 
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формі диска, бічна поверхня якого визначається межею поділу ферит-повітря та б) 

резонатора з каустичною бічною поверхнею [323]. Структура та форма композитних 

резонаторів представлені на Рис. 5.2.  

  

Рис. 5.2. Схематичне зображення досліджених резонаторів: а) геометричного 

розмірного та з б) каустичною бічною поверхнею. Вид зверху та поздовжній розріз 

 

П’єзоелектриком виступав металізований з двох сторін диск цирконату-

титанату свинцю товщиною 0.2 мм. П’єзоелектричний коефіцієнт 31d  для даного 

матеріалу становив 1210270 −⋅−  м/В. Феритова компонента представляла собою 

односторонню епітаксійну плівки ЗІГ товщиною 26.8 мкм, вирощену на підкладинці 

із монокристалічного галій-гадолінієвого гранату (ГГГ) з кристалографічною 

орієнтацією <111>, причому шар ГГГ був механічно зішліфований від початкової 

товщини у приблизно 500 мкм до 230 мкм. Це було зроблено для забезпечення 

кращих умов передачі механічної деформації від робочого шару п’єзоелектрика до 

феритової плівки, адже теоретичні розрахунки показують, що максимальна 

деформація фериту буде за умов, коли товщина деформованого шару суттєво менша 

за товщину шару п’єзоелектрика [324]. 

Виготовлений з даної плівки розмірний резонатор мав форму диска діаметром 

2.95 мм, який потім приклеювався на ЦТС епоксидним клеєм ЭКС-4.  

Для отримання резонатора з каустичною бічною поверхнею у шарі ЦТС 

висвердлювався отвір діаметром 3 мм, після чого на нього наклеювався фрагмент 

плівки ЗІГ неправильної геометричної форми, який потім накривався металічним 

екраном. У такій конфігурації в однобічно металізованій області плівки при 
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нормальному підмагнічуванні утворювався резонатор з каустичною бічною 

поверхнею для ПОМСК [323]. 

Виготовлені таким чином композитні резонатори розміщувалися на 

мікросмужковій лінії, поруч із центральною смужкою, і їх АЧХ досліджувалися за 

допомогою панорамного вимірювача КСХ і послаблення Р2-57 у діапазоні 3.2-5.6 

ГГц. Виміри проводилися у двох режимах: при нормальному та при дотичному до 

поверхні плівки напрямках зовнішнього магнітного поля 0H . При фіксованому 

значенні 0H  до п’єзоелектричної компоненти планарної структури прикладалася 

стала електрична напруга від джерела живлення і спостерігалася викликана 

механічною деформацією зміна частот МСК.  

Приклади перестроювання амплітудно-частотних характеристик розмірного та 

каустичного резонаторів при нормальному підмагнічування при прикладанні до 

ЦТС електричного поля показані на Рис. 5.3. Варто зауважити, що центральна 

робоча частота (без прикладання електричної напруги) магнітостатичного резонансу 

у феритовій плівці при цьому може перестроюватися у широких межах при зміні 

величини магнітного поля 0H .  

При керуванні за допомогою статичного електричного поля (в експерименті 

до ЦТС прикладалася напруга від +150 В до -120 В), спостережувана зміна частоти 

становила ≈100 МГц (див. Рис. 5.3), що складало приблизно 2-3% від центральної 

частоти, і при цьому більш ніж на порядок перевершувало ширину лінії 

магнітостатичного резонансу. Оскільки, як показує формула (5.11), абсолютна 

величина МЕ зсуву частоти не залежить від магнітного поля, а тільки від 

магнітопружних параметрів матеріалу та величини механічної деформації, при 

зниженні центральної частоти відносна величина електричного зсуву має зростати. 

Обидва досліджених типи резонаторів продемонстрували аналогічні характеристики 

по перестроюванню. Однак оскільки рівень поглинання на резонансній частоті 

виявився більшим у дискового резонатора, наступні дослідження проводилися саме 

для цієї структури.  



 214 
 

 

 
Рис. 5.3. Перестроювання АЧХ композитного планарного резонатора «ферит-

п’єзоелектрик» при прикладенні електричної напруги до п’єзоелектрика при 

фіксованому значенні 0H . а) дисковий геометричний резонатор, б) резонатор з 

каустичною бічною поверхнею 
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Рис. 5.4. Залежність резонансної частоти основної моди дискового розмірного 

резонатора ЗІГ-ЦТС від напруженості електричного поля у п’єзоелектрику, при 

нормальному (а, б) та дотичному (в, г) режимах підмагнічування. Напрямок зміни 

електричного поля при проведення вимірювань показано стрілками 

 

На Рис. 5.4 показана залежність частоти дискового розмірного резонатора від 

напруженості прикладеного електричного поля для нормального та дотичного 

режимів підмагнічування при фіксованому значенні 0H . В ході вимірювань спочатку 

задавалося максимальне значення електричного поля, яке потім покроково 

зменшувалося до нуля, далі змінювалася полярність поля, і воно знову 

збільшувалося до максимуму, після чого зміни відбувалися у зворотному порядку. 

Спостережуваний при цьому гістерезис зумовлений виключно властивостями ЦТС 

[325]. З рисунку 5.4 видно, що максимальний діапазон перестроювання частоти 
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МСК електричним полем становив 125-133 МГц для нормального підмагнічування 

та лише 39-45 МГц для дотичного.  

Для пояснення відмінностей у величині МЕ зсуву частоти у випадках 

нормального та дотичного намагнічування, слід звернутися до наведених вище 

формул (5.11), (5.12). Зокрема, знехтувавши у (5.12) полями анізотропії у порівнянні 

з 0H  та 4 Mπ , отримаємо 
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0 ||
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0
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0 0
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Із виразу (5.13) можна зробити наступні висновки: а) зсув частоти при 

нормальному підмагнічуванні, за інших рівних умов, завжди більше (причому 

мінімум у 2 рази), ніж при дотичному; б) при малих значеннях зовнішнього полях 

0 04H Mπ<<  зсув частоти у дотичному режимі буде дуже незначний, та в) одна і та же 

сама прикладена електрична напруга викликає у різних режимах підмагнічування 

зсув частоти протилежних знаків. Вказані теоретичні висновки підтверджуються 

наведеними на Рис. 5.4 експериментальними результатами.  

Для кількісної оцінки величин індукованих деформацією полів анізотропії 

звернемося до виразів (5.9), (5.10) що задають частоти основної моди у 

анізотропному матеріалі при к≈0 для нормального та дотичного режимів 

намагнічування. Приймемо для ЗІГ табличне значення намагніченості насичення 

04 Mπ =1750 Гс, а також типову величину поля кубічної анізотропії cubH =-55 Е. Тоді, 

експериментально вимірявши для цього зразка точку переходу із насиченого у 

багатодоменний стан cH =73±1 Е, можна, використовуючи відому умову 

( ) 02 2
1 =−−− cubcubucc HHHHH  [326], визначити поле одновісної анізотропії першого 

порядку у недеформованій плівці )0(1 =EHu =+45 Е.  

Для окремого визначення полів анізотропії першого та другого порядків 

скористаємося тим фактом, що при дотичному намагнічування у вираз для частоти 
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МСК 0 ||ω  входить лише 1uH , але не 2uH  (див. (5.10)). Таким чином, дослідження у 

цьому режимі дозволяє знайти залежність )(1 EHu . 

Графіки індукованої механічними деформаціями зміни поля одновісної 

анізотропії першого порядку 1 1 1( ) ( 0)u u uH H E H EΔ = − =  для двох різних центральних 

частот із робочого діапазону вимірювача КСХ представлено на Рис. 5.5. 

  
Рис. 5.5. Розраховані із експериментальних даних зміни полів одновісної анізотропії 

першого та другого порядків у плівці ЗІГ, викликані прикладеною до плівки 

механічною напругою. Напрямок зміни електричного поля при проведення 

вимірювань показано стрілками. Центральна частота становила ≈5500 МГц для 

графіку а) та ≈4500 МГц для графіку б) 

 

Після чого, використовуючи дані по електричному перестроюванню частоти 

резонатора при нормальному намагнічуванні 0 ( )Eω ⊥  та знайдену раніше залежність 

)(1 EHu , із формули (5.11) було знайдено )(2 EH u . Залежність зміни поля одновісної 

анізотропії другого порядку від електричного поля також представлена на Рис. 5.5. З 

нього можна зробити висновок, що механічна деформація плівки ЗІГ призводить до 

зміни, головним чином, поля одновісної анізотропії першого порядку, при цьому 

слабко впливаючи на поле другого порядку.  

І дійсно, як показує дослідження виразу для магнітопружної енергії 

феромагнетика, поле одновісної анізотропії другого порядку залежить від 

магнітопружних констант більш високого порядку малості ( 4b  або 5b , залежно від 
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орієнтації площини зрізу), ніж поле першого порядку ( 1b  або 3b , відповідно), що і є 

причиною різної величини ефекту. При цьому оцінка по наведеній раніше 

теоретичній формулі (1.15) величини зміни поля одновісної анізотропії дає, для 

типових параметрів ЗІГ та ЦТС значення 1uHΔ =∓ 28 Е при E =±6 кВ/см, що майже 

співпадає з експериментально знайденим значенням.  

Окрім вимірювання магнітоелектричного зсуву частоти, були також проведені 

дослідження релаксаційних властивостей даних композитних структур, відповідно 

до методики, описаної у [327]. Згідно з нею, для записаної АЧХ резонатора в околі 

резонансної частоти розраховувалася відстань між екстремумами похідної від лінії 

резонансного поглинання по частоті, яка потім перераховувалася у параметр 

релаксації за формулою 2 1.4 derHγ ωΔ = Δ .  

При цьому, були отримані наступні результати: 

- для контрольних дискових резонаторів ЗІГ власна ширина лінії релаксації по 

полю ΔН становила 0.45-0.5 Е , при вказаній виробником величині у 0.4-0.45 Е; 

- для розмірних дискових резонаторів, приклеєних на ЦТС, виміряна ΔН була 

0.55-0.65 Е за відсутності напруги прикладеної до ЦТС, і зростала до 0.8 Е при 

певних значеннях напруги; 

- для каустичного резонатора – ширина лінії помітно зростала, досягаючи 1.3 

Е при центральній частоті 3.5 ГГц та 3.7 Е при 5.5 ГГц.  

Залежності ширини лінії резонансного поглинання по магнітному полю для 

вказаних резонаторів від прикладеної напруги для декількох різних центральних 

частот наведено на Рис. 5.6. Виходячи з цих результатів можна зробити висновок, 

що утворення розмірного резонатора шляхом приклеювання диску ЗІГ до ЦТС, не 

призводить до суттєвого збільшення ΔН, тобто додавання можливості керування 

частотою резонатора електричним полем не супроводжується помітним зростанням 

втрат. З іншого боку, у каустичному резонаторі втрати є суттєво більшими, ніж у 

чистій плівці, що, схоже, зумовлено різницею у механізмах формування резонансів: 

в останньому випадку можливі додаткові втрати енергії магнітостатичних коливань 

через випромінювання хвиль на межі розділу між структурами «діелектрик-ферит-

діелектрик-метал» та «метал-ферит-діелектрик-метал» (див. Рис. 5.2 б). 
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Більш детальне дослідження залежності релаксаційних параметрів резонатора 

від механічної деформації представлено у наступному підрозділі. 

  

  
Рис. 5.6. Розраховані із експериментальних даних залежності ширини лінії 

резонансного поглинання від напруги, прикладеної до ЦТС для (а, б) розмірного 

геометричного резонатора та (в, г) резонатора з каустичною бічною поверхнею  

 

5.1.3 Електричне керування добротністю композитного ферит-

п’єзоелектричного резонатора  

Використання композитних МЕ матеріалів у вигляді планарних структур 

«ферит-п’єзоелектрик» чи «ферит-сегнетоелектрик» дозволяє керувати 

характеристиками спін-хвильового пристрою не тільки магнітним, але і 

електричним полем. Чисельні експериментальні дослідження таких складних 

резонаторів, зазвичай, зосереджуються на вимірюванні зсуву резонансної частоти 

при прикладенні електричного поля, у той час, як інша, не менш фундаментальна 

характеристика будь-якого резонатора – його добротність – як правило, залишається 
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поза увагою. У тих роботах, де оцінка величини втрат у композитному резонаторі 

була проведена [328], отримані результати не отримали належної інтерпретації. 

 Як було описано вище, механізм електричного керування частотою 

магнітостатичного резонансу у композитній структурі «ферит-п’єзоелектрик» 

полягає у передачі виникаючої у п’єзоелектрику механічної напруги до жорстко 

зв’язаного з ним ферита, що супроводжується появою у фериті додаткового поля 

одновісної магнітної анізотропії. Згадаємо тепер, що при вирощуванні епітаксійних 

плівок ферит-гранатів на границі плівка-підкладинка, внаслідок неспівпадіння 

постійних ґраток, також виникає механічна напруга [317]. Тоді можні припустити, 

що додаткова п’єзодеформація зі знаком, протилежним до ростової, буде 

зменшувати спотворення кристалічної структури та знижувати тим самим величину 

власних втрат у фериті. І навпаки, п’єзодеформація, яка має той самий знак, що і 

ростова, підсилить ромбічне спотворення кристалічної ґратки, що має негативно 

відбитися на магнітних втратах у матеріалі. 

В даному підрозділі була досліджена добротність магнітостатичних коливань 

композитної структури, що складалася з п’єзоелектрика та односторонньої 

епітаксійної плівки ЗІГ. Товщина плівки ЗІГ становила 26.8 мкм, намагніченість 

насичення була 0M =140 Гс, орієнтація підкладинки – <111>. В ході підготовки 

зразків підкладинка була механічно зішлифована до товщини у 250 мкм, після чого 

із зразка з великою площею були вирізані прямокутні резонатори розмірами 3x4 мм 

(зразок 1 та зразок 2), які потім приклеювалися до ЦТС епоксидним клеєм. Зразок 3 

був виготовлений аналогічним чином та відрізнявся лише формою феритового 

резонатора, який мав вигляд диска діаметром 3 мм. 

Виготовлені таким чином композитні резонатори розміщувалися на 

мікросмужковій лінії передачі, поруч з центральною смужкою, і АЧХ структури 

вивчалося за допомогою векторного аналізатора НВЧ кіл ROHDE & SCHWARZ 

ZVA8. Добротності магнітостатичних резонансів визначалися згідно методики, 

описаної у [232], шляхом апроксимації ділянки кривої на діаграмі Сміта, поблизу 

резонансної частоти, модельною залежністю. Вона є більш точною, ніж методика, 

використана у попередньому підрозділі. 
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Магнітне поле 0H , нормальне до поверхні плівки, створювалося за допомогою 

постійного магніту. Величина прикладеної статичної електричної напруги 0V  

змінювалася у діапазоні від -100 В до +125 В, з кроком у 25 В. 

Приклад перестроювання АЧХ композитного резонатора, що супроводжувався 

також і зміною ширини резонансної кривої, наведено на Рис. 5.7. На Рис. 5.8 

показана залежність резонансної частоти двох композитних резонаторів від 

прикладеної напруги. Характер наведених кривих дуже схожий, що свідчить про те, 

що виготовлені структури мають аналогічні механічні характеристики. Більше того, 

близькі величини індукованих механічною напругою зсувів частоти (≈140 МГц для 

зразка 1 та ≈120 МГц для зразків 2 та 3) свідчать про те, що і значення максимальної 

механічної напруги σ всередині феритової плівки в усіх випадках було близьким.  

 
Рис. 5.7. Зміна АЧХ композитної структури при прикладенні електричної напруги 

 

На Рис. 5.9 представлено залежності власних добротностей композитних 

резонаторів від прикладеної електричної напруги. На відміну від графіків на Рис. 

5.8, які є подібними якісно та кількісно, графіки добротності демонструють лише 

віддалену схожість, а саме, при від’ємній напрузі, прикладеній до п’єзоелектрика, 

добротність зменшується, а при додатній – зростає. При цьому власна добротність 

для зразка 1 змінюється у 1.13 раз, а для зразка 2 – у 1.41 раз, а її середнє значення 

має типове для композитних структур із ЗІГ значення [329]. Натомість, для зразка 3 

добротність при додатній напрузі зменшується. 



 222 
 

 
Рис. 5.8. Резонансні частоти композитних резонаторів як функція прикладеної 

напруги 

 
Рис. 5.9. Добротності композитних резонаторів як функція прикладеної напруги 

 

Для пояснення отриманих результатів необхідно провести спільний аналіз як 

статичних так і динамічних властивостей феритової компоненти композитного 

резонатора. Частота магнітостатичного резонансу при нормальному 

підмагнічування задається виразом (5.9), у який входять поля кубічної та одновісної 

анізотропії. Із вимірювань поля переходу з насиченого у багатодоменний стан було 

знайдено, ще величини ростового поля одновісної анізотропії 0
1uH  становила 

0
1uH =+52 Е для Зразка 1 та 0

1uH =+42 Е для Зразка 2. Якщо вважати, що поле кубічної 

анізотропії в обох зразках однакове, з (5.9) випливає, що частота МСК для першого 



 223 
 
зразка має бути, за інших рівних умов, на ≈30 МГц вище ніж у другого, чим якраз і 

можна пояснити вертикальний зсув графіків на Рис. 5.8. З іншого боку як було 

сказано, вище, ( )0
1 111 03 /uH Mλ σ= − . Підставивши у цей вираз параметри чистого ЗІГ 

(див. Табл. 1.2), можна оцінити значення ростової напруги як σ=7.0·107 Па для 

Зразка 1 та σ=8.7·107 Па для Зразка 2. При цьому, п’єзоелектрик зі значенням 

п’єзоелектричного коефіцієнту 12
31 10270 −⋅−=d м/В при прикладенні до нього 

електричного поля напруженістю Е=5·105 В/м (що відповідає напрузі 100 В при 

товщині зразка 0.2 мм) створює механічну напругу σ =4.0·107 Па. 

Отже, спостережувана зміна добротності для двох досліджених зразків може 

бути якісно пояснена наступним чином: при прикладенні позитивної електричної 

напруги 0V ≈100 В, величина механічної напруги у плівці ЗІГ знижується з ≈7·107 Па 

до ≈3·107 Па, відповідно, ступінь ромбічної деформації кристалічної структури ЗІГ 

зменшується, власні втрати у фериті знижуються, а добротність зростає. При 

прикладенні негативної електричної напруги σ, навпаки, зростає до ≈11·107 Па, 

плівка деформується ще сильніше, і добротність падає. Протилежну поведінку 

добротності зразка 3 можна інтерпретувати, якщо припустити, що початкова 

ростова напруга у ньому є від’ємною σ<0. Тоді електрична напруга того ж знаку не 

зменшує, а збільшує деформацію матеріалу і погіршує добротність резонатора. 

Менша величина зміни добротності із напругою для зразка 3 пояснюється її меншим 

абсолютним значенням – це означає що вклад інших (не залежних від деформацій) 

механізмів втрат для цього зразка є більш значним, відповідно, на їх фоні, 

індуковані електричним полем зміни добротності є несуттєвими. 

 

5.2 Індукована електричним полем перебудова доменної структури у 

плівці залізо-ітрієвого гранату, механічно зв’язаній з шаром ЦТС 

 

 Відомо, що у матеріалах з магнітним упорядкуванням можливі фазові 

переходи, що супроводжуються стрибкоподібної зміною напрямку вектора 

намагніченості [330]. Вони можуть бути викликані зовнішнім сталим магнітним 

полем або, наприклад, зміною температури, за умови, що значення полів анізотропії 
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залежать від температури [331, 332]. У той же час, є ще один потенційний спосіб 

ініціювання таких переходів: за рахунок викликаної електричним полем зміни поля 

магнітної одновісної анізотропії у мультифероїдних структурах. Найбільш 

багатообіцяючим класом мультифероїків для таких досліджень є магнітоелектричні 

композити, виготовлені шляхом об’єднання п’єзоелектричної та феро- чи 

феримагнітної складових. У таких структурах, зокрема, магнітний стан та 

електромагнітні властивості феритової компоненти можуть контролюватися за 

рахунок прикладання електричного поля до п’єзоелектрика. Недавні дослідження 

продемонстрували можливість впливу електричного поля на статичну 

намагніченість у МЕ системах, включаючи зміну на протилежний напряму 

намагніченості у феромагнітних нано-стовбчиках [333], поворот намагніченості у 

нікелевих нано-кільцях [334] та нано-стрижнях [335], зміни величини магнітної 

анізотропії [100], та модифікацію смугової доменної структури у тонких плівках 

нікелю [336]. 

В даному підрозділі викладено результати оптичного спостереження 

перемикання електричним полем напрямку намагніченості у композитній структурі 

«залізо-ітрієвий грант – ЦТС» та представлено теорію, що пояснює це явище. Плівка 

ЗІГ, вирощені шляхом рідиннофазної епітаксії представляють особливий інтерес, 

через свої видатні високочастотні магнітні властивості [337]. Прозорість в 

оптичному діапазоні (для тонких плівок) та значна величина ефекту Фарадея [338] 

роблять їх зручними для досліджень магнітооптичними методами. Саме за 

допомогою оптичних методів відбувалося спостереження смугових магнітних 

доменів з антипаралельною орієнтацією нормальної до поверхні проекції 

намагніченості Mz та дифракції світла на них, а також модифікація доменної 

структури при прикладанні до п’єзоелектрика статичного електричного поля. Було 

знайдено, що при прикладанні постійної електричної напруги до ЦТС спочатку 

відбувається плавна зміна нормальної компоненти намагніченості Mz, аж поки при 

деякому пороговому Vп не відбувався фазовий перехід першого роду, з різкою 

зміною орієнтації вектора M , який тепер орієнтувався під кутом до площині плівки. 

Такий перехід є макроскопічним аналогом «перекидання» намагніченостей 
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підґраток у антиферомагнетиках [107], однак тут замість намагніченостей підґраток 

має місце стрибкоподібна зміна орієнтації векторів намагніченості окремих доменів. 

Експериментальні магнітооптичні дослідження були виконані співробітником 

КНУ ім. Т. Шевченко Сохацьким В. П. 

 

5.2.1 Теоретичні основи ефекту керування намагніченістю магнітних 

доменів електричним полем 

Розглянемо плівку анізотропного феромагнетика зі смуговими магнітними 

доменами, показану на Рис. 5.10. Нехай зовнішнє магнітне поле 0H  прикладено у 

площині плівки та направлено вздовж осі ]011[ . Плівка вирощена на підкладинці з 

орієнтацією <111>, отже нормаль до поверхні співпадає з кристалографічним 

напрямком [111]. Ці дві вектори, разом з ортогональним до них вектором ]211[  

утворюють праву систему координат (див. Рис. 5.10). Припустимо, що доменні 

стінки паралельні до H0 та перпендикулярні до поверхні зразка. Така модель 

повністю відповідає доменній структурі плівки ЗІГ, яка спостерігалася в 

експерименті (див. нижче). Орієнтацію M  у кожному домені (позначимо її як 1M  та 

2M ) будемо задавати азимутальним та полярним кутами ),( ii θϕ  у сферичній системі 

координат, полярна вісь якої співпадає з нормаллю до поверхні, а азимутальний кут 

відраховується від напрямку ]211[ . Вважаємо, що ширина окремих доменів 

становить d1 та d2, а період доменної структури – D= d1 + d2. 

Рівноважна орієнтація намагніченості кожного з доменів визначатиметься з 

умови мінімуму повної вільної енергії системи. Припускаючи, що смугова доменна 

структура є періодичною у напрямку ]211[  запишемо густину вільної енергію одного 

періоду доменної структури як [216, 339-341] 

an Z dd dwW W W W W= + + +  

де anW  енергія магнітної кристалографічної анізотропії (включаючи як кубічну, так і 

одновісну складові) [337], ZW  – енергія Зеємана, ddW  – диполь-дипольна енергія, що 

включає у себе розмагнічуючу енергію всього тіла (визначається головним чином 
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сумарною намагніченістю зразка) та розмагнічуючу енергію магнітних зарядів на 

доменних стінках, нарешті, dwW  – енергія доменної стінки. 

 
Рис. 5.10. Модель смугової доменної структури в анізотропному феромагнетику  

 

Після підстановки формул для окремих складових енергії отримаємо вираз для 

густини вільної енергії смугової доменної структури у вигляді 

4 4 3 2 41 2
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 4 3
1 0 1 1 2 2 2 2 2 2

2 41 2
2 2 2 2 2 0 2 2 0 1 1 2

1 1 2/ ( cos sin sin cos sin3 ) sin sin
4 3 3 2 4

1 1 2cos sin ( cos sin sin cos sin3 )
4 3 3

sin sin cos sin 2 ( sin si
2 4

U U
cub

cub

U U

H HW M H

H H

H H H N M

ν θ θ θ θ ϕ ν θ ν θ

ν θ ϕ ν θ θ θ θ ϕ

ν θ ν θ ν θ ϕ π ν θ ν⊥

= + − − − −

− + + − −

− − − + + 2
2

2 2
|| 0 1 1 1 2 2 2 1 2 0 1 1 2 2

20
1 2 12 3

1 0

n )

2 ( cos sin cos sin ) 2 (cos cos cos cos )

21(sin sin ) (1 cos2 )

dw

dw

n

N M N M

MD n
S n M D

θ

π ν θ ϕ ν θ ϕ π ν ν θ ϕ θ ϕ

γθ θ π ν
π =

+

+ + + − +

+ − − +∑

 (5.14) 

де cubH  – поле кубічної анізотропії (для ЗІГ cubH =-45 Е), 1UH  та 2UH  – поля 

одновісної анізотропії першого та другого порядків, M0 – намагніченість насичення 

(для ЗІГ M0=140 Гс), dwγ = ),,,,,( 21 excubUUiidw DKKKθϕγ  – лінійна густина енергії доменної 

стінки [341], ⊥N  – розмагнічуючий фактор у напрямку, перпендикулярному до 

площини (для тонкої плівки 1≈⊥N ), ||N  – розмагнічуючий фактор у напрямку вздовж 

магнітного поля ( 1|| <<N ), )/( SDSNdw +≈  – розмагнічуючий фактор доменних стінок 
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[342], /i id Dν =  – відносний об’єм кожного з доменів (в подальших розрахунках 

припускалося, що домени мають однаковий об’єм, тобто 2/111 ==νν ). Рівноважний 

стан намагніченості знаходився шляхом мінімізації енергії W по відношенню до 

змінних 1θ , 1ϕ , 2θ , 2ϕ  при заданих значеннях 0H , 1UH  та 2UH . 

 Відмітимо, що тільки два останніх доданки у (5.14) залежать від періоду 

доменної структури D, відповідно, вони і визначають рівноважний розмір доменів 

D0. Дійсно, розмагнічуюча енергія зменшується, якщо розмір доменів буде якомога 

меншим, однак зменшення D супроводжується зростанням енергії доменних стінок. 

Конкуренція цих двох вкладів призведе до стабілізації розміру доменів при деякому 

оптимальному значенні D0 [341]. Оскільки при подальших розрахунках увага 

зосереджується на області параметрів, при яких період доменної структури 

залишається постійним, припустимо, що сума вкладів від цих двох доданків 

залишається незмінною (і відповідає рівноважному періоду), і при подальших 

розрахунках розглядатимемо цю суму як константу. 

Тепер варто обговорити межі застосовності запропонованої моделі. По-перше, 

теорія є застосовною у випадку, коли реальна доменна структура відповідає 

зображеній на Рис. 5.10. Як було визначено у ході представлених нижче 

експериментів, при значеннях магнітного поля H0 менше, ніж приблизно 2 Е, 

періодична смугова доменна структура перетворюється на лабіринтну (див. Рис. 

5.14 а), причому домени розташовуються вздовж трьох еквівалентних напрямках 

<110> у площині плівки, відповідно до симетрії C3 структури відносно тригональної 

осі [111]. Ця нижня межа існування смугової доменної структури визначається 

величиною енергетичного бар’єру між двома сусідніми <110> напрямами, який 

дорівнює різниці значень магнітокристалічної енергії між осями <110> та <112>. З 

проведених раніше досліджень у НВЧ діапазоні було визначено, що ця величина 

складає приблизно 3 Е (в польових одиницях), що досить близько до 

експериментальних значень. Що стосується верхньої межі, то експерименти 

показали, що коли H0 перевищує ≈8 Е, домени стають суттєво неоднаковими по 

ширині, оскільки енергетично більш вигідні починають збільшувати свій об’єм. Це 

підтверджується як прямими спостереженнями, так і появою максимумів парного 
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порядку у дифракційній картині (див. Рис. 5.14 в). Визначимо верхню польову межу 

застосовності теорії як поле, при якому виконується умова d2/d1 >1.1, де d2 – розмір 

енергетично вигідного домену.  

Дослідження числовими методами густини енергії (5.14) в інтервалі магнітних 

полів, що відповідає межам застосовності використаної моделі, показало наявність 

трьох різних локальних мінімумів, які були позначені як стан з нормальною 

намагніченістю ( 1 2/ 2, / 2θ π θ π≈ ≈ − ), стан з намагніченістю у площині плівки 

( 1 20, 0θ θ≈ ≈ ) та т.з. „похилий” стан, коли 1 2,c cθ θ θ θ≈ ≈ − , де кут cθ  знаходиться у 

межах [0.. / 2]π , і його величина залежить від значень H0 та 1UH . 

Для того, щоб визначити вплив поля одновісної анізотропії на рівноважний 

стан доменної структури, було проведено розрахунок значень енергії перерахованих 

вище трьох станів від величини 1UH  для наступних значень параметрів M0 = 140 Гс, 

Hcub = -45 Е, та H0=4 Е, який показано на Рис. 5.11. При цьому величина поля 

одновісної анізотропії другого порядку була прийнята рівною 3/12 UU HH −= , 

відповідно до результатів попередніх експериментальних досліджень [322].  

 
Рис. 5.11. Значення енергії різних стабільних станів доменної структури залежно від 

величини поля одновісної анізотропії. Ділянки A та Б відповідають ситуації, коли 

основним станом є антипаралельне чи похиле розташування намагніченості сусідніх 

доменів, відповідно 



 229 
 

Відзначимо, що у даному випадку 1UH  слід розглядати як повне поле 

одновісної анізотропії, що складається з ростового поля анізотропії 0
1UH  та частини, 

що залежить від механічної деформації 1( )UH σ . З Рис. 5.11 видно, що для додатних 

значень сумарного поля одновісної анізотропії вектор статичної намагніченості у 

доменах орієнтовано переважно вздовж нормалі до плівки (цей стан має найменшу 

енергію), однак при зменшенні 1UH  при певному пороговому значенні відбувається 

перехід до похилого стану. У цій магнітній фазі рівноважний кут нахилу cθ  

змінюється від 170 до 230 при 1UH  у діапазоні від -10 Е до 10 Е (хоча цей стан і не 

завжди є основним), відповідно, нормальна до поверхні компонента намагніченості 

2,102,1 sin θ= MM z  змінюється від 41 Гс до 55 Гс. Перпендикулярна компонента 

намагніченості представляє особливий інтерес, адже вона визначає фарадеєвське 

обертання площини поляризації світла, а отже саме ця компонента вимірюється у 

ході описаних нижче магнітооптичних експериментів. 

 
Рис. 5.12. Нормальна до поверхні компонента рівноважної намагніченості як 

функція прикладеної напруги. При розрахунках приспускалося, що 0
1UH  дорівнює 10 

Е. На вставках наведено магнітооптичні зображення доменної структури до та після 

перемикання намагніченості 
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Оскільки області стабільності різних магнітних фаз перетинаються, перехід 

між ними належить до фазових переходів першого роду [330]. Цей фазовий перехід 

більш детально продемонстровано на Рис. 5.12, де показана залежність 

рівноважного значення перпендикулярної компоненти намагніченості доменів від 

електричної напруги, прикладеної до п’єзоелектрика. При побудові залежності 

значення 1( )UH U  розраховувалися за допомогою формули (1.15), у яку підставлялися 

реальні параметри досліджених у експерименті матеріалів. Для того, щоб взяти до 

уваги гістерезисні властивості ЦТС ми розширили область фазового переходу від 

точки до скінченого інтервалу (показано заштрихованим прямокутником). Раніше 

проведені НВЧ експерименти, у ході яких було зроблено безпосереднє визначення 

гістерезису залежності 1( )UH U  (див. підрозділ 5.1.2), показали, що його середня 

ширина становить ≈30 В. Це значення і було використано при створенні Рис. 5.12. 

Підсумовуючи результати теоретичного аналізу, відзначимо, що за умови, 

якщо ростова одновісна анізотропії плівки є незначною ( 0
1uH < 10 Е), з’являється 

можливість прямого керування рівноважним станом орієнтації намагніченості 

доменної структури у магнітоелектричному композиті «ферит-п’єзоелектрик» за 

рахунок появи індукованого механічною деформацією поля одновісної анізотропії. 

Дійсно, у цьому випадку сумарне поле анізотропії може змінюватися при 

прикладанні електричного поля до п’єзоелектрика від додатних до від’ємних 

значень, що дозволить, у відповідності до результатів, представлених на Рис. 5.11 

здійснювати перемикання між різними магнітними фазами плівки.  

 

5.2.2 Результати експериментальних досліджень та їх обговорення 

Експериментальна установка по спостереженню доменів за допомогою 

магнітооптичного ефекту Фарадея та дослідженню дифракції світла на доменній 

структурі показана на Рис. 5.13. Магнітооптична плівка ЗІГ була приклеєна до диску 

ЦТС діаметром 10 мм та товщиною 0.2 мм. В диску було зроблено отвір діаметром 2 

мм для забезпечення проходження зондуючого променя світла. Товщина плівки ЗІГ 

складала 10 мкм, вона була вирощений на підкладинці ГГГ товщиною 0.5 мм 

методом рідиннофазної епітаксії. Для найкращої передачі механічної деформації 
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необхідно, щоб товщина плівки була суттєво меншою за товщину ЦТС, у цьому 

випадку ефект електричного керування буде найбільшим. З цієї точки зору 

наявність ГГГ є негативним фактором, оскільки при цьому зменшується величина 

механічної деформації у феритовій плівці, однак у конфігурації, у якій плівка 

знаходиться у безпосередньому контакті з п’єзоелектриком, вплив підкладинки має 

бути несуттєвим. З наявних зразків плівок ЗІГ був обраний той, у якому величина 

ростової одновісної анізотропії приймала найменші значення (за нашими оцінками 
0
1uH =+8 Е). Саме для цього зразка слід було очікувати найбільшого впливу 

додаткового поля анізотропії, викликаного прикладенням електричної наруги до 

п’єзоелектричного компонента композитної структури.  

 
Рис. 5.13. Схематичне зображення експериментальної установки для 

магнітооптичних досліджень композитної структури «ферит-п’єзоелектрик» 

 

За відсутності напруги, прикладеної до ЦТС, доменна структура поводить себе 

досить очікуваним чином: при малих H0 (~0-1 Е) має місце нерегулярна лабіринтна 

структура, показана на Рис. 5.14 a); при прикладанні вздовж осі [110] магнітного 

поля величиною декілька ерстед виникає смугова доменна структура вздовж 

напрямку поля (Рис. 5.15 б); при подальшому зростанні H0 відбувається збільшення 

ширини енергетично вигідного домену, у той час як повний період змінюється 
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несуттєво (Рис. 5.14 в); нарешті, при 0 cubH H≥  плівка переходить у насичений 

однорідний стан.  

При прикладанні електричної напруги картина змінюється, внаслідок 

індукованого механічними деформаціями фазового переходу намагніченості 

доменів від нормального до скошеного стану або навпаки. Так, якщо до зразка, що 

знаходиться у полі H0=4 Е та демонструє регулярну смугову домену структуру (Рис. 

5.14 б) прикласти постійну електричну напругу U0=60В, контраст доменної 

структури практично зникає, вказуючи на те, що тепер вектори статичною 

намагніченості доменів лежать майже у площині плівки (Рис. 5.14 г).  

 
Рис. 5.14. (a)-(в) Еволюція доменної структури у плівці ЗІГ та картина дифракції 

монохроматичного світла на доменній структурі (індекс n позначає порядок 

дифракційного максимуму) при різних значеннях магнітного поля H0, направленого 

зліва направо; (г) стрибкоподібна зміна нормальної складової статичної 

намагніченості у доменах викликана прикладеної електричною напругою  

 

 Спостережувана поведінка доменної структури цілком узгоджується з 

теоретичними міркуваннями, представленими у підрозділі 5.2.1. Дійсно, електрична 

напруга, прикладена до ЦТС викликає у його площині деформацію стиснення чи 

розтягнення (залежно від полярності), яка передається до жорстко зв’язаного шару 
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ЗІГ і викликає появу у фериті поля одновісної анізотропії першого порядку. Це поле 

алгебраїчно складається з полем ростової анізотропії та призводить до зміни 

рівноважної конфігурації намагніченості доменної структури.  

Так, при дослідженнях було знайдено, що у полі H0=4 Е стрибок 

намагніченості відбувається при напрузі U0 =40 В. Згідно з (1.15), це означає появу 

індукованого поля анізотропії 1 0( )UH U =-9.2 Е. Отже повне поле одновісної 

анізотропії тепер складає 0
1 1 1 0( )U U UH H H UΣ = + =-1.2 Е, що є досить близьким до 

теоретичного значення Σ
1UH = -0.5 Е (див. Рис. 5.11). При більших значеннях H0 

домени набувають неоднакової ширини, відповідно, запропонована модель стає 

непридатною для порівняння з експериментом. 

 Наступні експериментальні підтвердження існування викликаного 

електричним полем стрибка намагніченості були отримані при дослідженні 

інтенсивності поляризованого монохроматичного світла, що проходило крізь плівку. 

Плівка ЗІГ з існуючою у ній смуговою доменною структурою представляє собою 

дифракційну ґратку, при опроміненні якої утворюється дифракційна картина з 

інтерференційними максимумами, витягнута у напрямку, перпендикулярному до 

зовнішнього поля (в даній ситуації – напрямок ]211[ ), як показано на Рис. 5.14 б. 

Інтенсивність першого інтерференційного максимуму задається виразом  
2

22
1 0 02

4 2sin ( ) S SF
F z z

SI I M S e I e Mα αϕϕ
π π

− −⎛ ⎞= ⋅ ⋅ ⋅ ≈ ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

    (5.15) 

де І0 – інтенсивність падаючого променя, S – товщина плівки, α =620 см-1 – 

коефіцієнт поглинання у ЗІГ на довжині хвилі =λ 633 нм, та Fϕ =0.89 310−⋅  

град/(мкм·Гс) – питомий кут фарадеєвського обертання у ЗІГ. Насправді, відносна 

інтенсивність першого інтерференційного максимуму для даної плівки ЗІГ є не дуже 

великою, І1/І0 не перевищує 0.01% для довжини світла 633 нм та 0.02% для 425 нм, 

однак і цього є достатньо для прямих спостережень та кількісних вимірів. У плівках 

ЗІГ з домішками вісмуту ефективність дифракції зростає, і величина І1/І0 може 

досягти 1%, так як питоме фарадеєвське обертання для чистого залізо-вісмутового 

гранату на довжині хвилі 633 нм є на два порядки вище, ніж у чистому ЗІГ [343]. 
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Дослідження інтенсивності першого інтерференційного максимуму були 

проведені при полі H0 =4 Е і результати залежності І1 (у відносних одиницях, після 

віднімання фонового сигналу) від постійної електричної напруги V0 представлені на 

Рис. 5.15. Можна побачити яскраво виражену гістерезисну природу цієї залежності, 

причому відношення максимальної інтенсивності до мінімальної становить 

maxI / minI ~10.5, відповідно, глибина модуляції інтерференційного сигналу досягає 

)/()( minmaxminmax IIII +− =82%. З наведених даних випливає, що при додатних 

значеннях напруги перпендикулярна компонента намагніченості у доменах Mz є 

суттєво меншою, ніж при U=0, див (5.15).  

Більше того, використовуючи формулу (5.15), ми можемо зробити приблизну 

оцінку величини Mz у скошеному стані. Після виконання розрахунків було отримано 

значення Mz = 43 Гс, що є досить близьким до теоретичних оцінок (див. Рис. 5.12). 

 
Рис. 5.15. Залежність інтенсивності першого дифракційного максимуму від 

величини напруги, прикладеної до ЦТС 

 

Знайдений ефект, а саме залежність інтенсивності дифрагованого променя від 

напруги, прикладеної до композитної структури, може бути використано для 

електричної модуляції інтенсивності світла. Для демонстрації такої можливості було 

проведено окремий експеримент, у ході якого до зразка прикладалося магнітне поле 
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H0=2 Е та статична напруга U0 такої величини, щоб система знаходилася на межі 

фазового переходу. Після цього до зразка прикладалася додаткова змінна 

електрична напруга у формі меандру звукової частоти і вимірювалася часова 

залежність інтенсивності першого максимуму. Було знайдено, що при достатньо 

великому значенні повного розмаху змінного сигналу ppU =16 В він призводить до 

періодичної у часі зміни конфігурації статичної намагніченості доменної структури, 

що супроводжується періодичною зміною інтенсивності дифрагованого світла. 

Дійсно, якщо у стані з перпендикулярною намагніченістю домени у плівці 

працюють як дифракційна ґратка, і реєструються максимальна інтенсивність 

дифракційного максимуму то при похилій орієнтації утворена ґратка має суттєво 

слабший контраст і інтенсивність першого максимуму є значно меншою. При 

частотах електричного сигналу f від 0 до ≈3 кГц форма вихідного оптичного сигналу 

повторювала форму вхідного, однак при зростанні частоти спостерігалося 

спотворення вихідного сигналу та зменшення його амплітуди модуляції, яка при f≈5 

кГц падала майже до нуля. Така поведінка є наслідком обмеженого робочого 

частотного діапазону п’єзоелектрика. 

Насамкінець зазначимо, що керуючі напруги (як напруга зміщення, так і 

змінна) можуть бути суттєво зменшені при використанні більш тонких 

п’єзоелектриків, оскільки принципове значення має напруженість електричного 

поля всередині п’єзоелектрика, а необхідна для цього напруга є прямо 

пропорційною до його товщини. Зменшення товщини також сприятиме і 

підвищенню максимальної робочої частоти п’єзоелектрика. 

 

5.3 Експериментальні дослідження керування електричним полем 

частотою феромагнітного резонансу у композитних структурах 

«п’єзоелектрик–феритова плівка» у багатодоменному стані 

  

Відомо чимало досліджень зворотного магнітоелектричного ефекту у 

композитних структурах «ферит-п’єзоелектрик», у яких зміна магнітних 

властивостей феритової компоненти при прикладанні електричного поля до 
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п’єзоелектрика реєструвалася радіоспектроскопічним способом, через зміну 

резонансної частоти НВЧ магнітних коливань феромагнетика [110, 344, 345]. 

Досліджені мультифероїки включали у себе залізо-ітрієвий гранат, шпінелі та 

гексаферити як магнітну фазу та цирконат-титанат свинцю чи магніоніобат-титанат 

свинцю як п’єзоелектричну фазу. Деформація, що виникала у механічно зв’язаному 

з п’єзоелектриком фериті, призводила до появи ефективного поля одновісної 

анізотропії, наслідком чого був зсув частот НВЧ магнітних збуджень [106].  

Основна кількість таких досліджень проводилися для феритів у магніто-

насиченому стані, при цьому властивості тих же самих матеріалів у ненасиченому 

стані залишалися невідомими, незважаючи на добре знаний теоретично та 

експериментально факт присутності у цій фазі високочастотних доменних 

резонансів [339, 340], частота яких так само є чутливою до зміни магнітних 

властивостей матеріалу. Доменні магнітні резонанси, відповідно до їх природи, 

завжди існують при менших магнітних полях, ніж є необхідним для класичного 

ФМР. У окремих випадках, чітко видимий резонанс може спостерігатися навіть за 

відсутності зовнішнього підмагнічуючого поля [346]. Дослідження зворотного МЕ 

ефекту для цих резонансів у малих магнітних полях являє інтерес, також, і з точки 

зору практичних застосувань для керованих електричним полем НВЧ пристроїв, 

адже зникає необхідність у забезпеченні значних за величиною підмагнічуючих 

полів, що зазвичай є однією із найбільших проблем для феритових пристроїв. 

  Зразки композитних структур, досліджені у ході експерименту, були зроблені 

за схемою, описаною у попередньому підрозділі. Вони виготовлялися з епітаксійної 

плівки ЗІГ товщиною 10 мкм з орієнтацією площини зрізу (111) та комерційних 

зразків ЦТС з близькими значеннями п’єзоелектричного коефіцієнту.  

В ході вимірювань зразки розташовувалися поблизу від закороченого кінця 

відрізку мікросмужкової лінії передачі, безпосередньо на центральній смужці. 

Зовнішнє магнітне поле H0 створювалося соленоїдом та було направлено вздовж 

напрямку розповсюдження хвилі у лінії, як показано на Рис. 5.16. НВЧ магнітне 

поле лінії передачі було спрямовано ортогонально до центральної смужки (як 

показано на схемі), відповідно, переміщенням зразка можна було змінювати 
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орієнтацію збуджуючого змінного магнітного поля відносно доменної структури від 

паралельної до перпендикулярної. Положення зразка поблизу закороченого кінця 

лінії забезпечувало його розташування у максимумі НВЧ магнітного поля для 

найкращого збудження доменного резонансу. Зразок розміщувався таким чином, 

щоб зовнішнє магнітне поле було направлено вздовж кристалографічного напрямку 

<110>. Характер зміни доменної структури зразка при зростанні магнітного поля 

детально описано у підрозділі 5.2.2. 

 
Рис. 5.16. Схематичне зображення композитних резонаторів ЗІГ/ЦТС та 

мікросмужкової комірки для дослідження їх магнітних резонансів у 

багатодоменному стані 

 

 Відповідно до поставленої задачі, увага була зосереджена на дослідженнях у 

інтервалі полів cLS HHH ≤≤− 0 , де ≈−LSH 3 Е позначає поле переходу від лабіринтної 

до смугової доменної структури, а cH  – це критичне поле переходу від 

багатодоменного до однорідно намагніченого стану. Згідно з існуючою теорією, cH  

пов’язано з магнітними параметрами матеріалу наступним чином [347] 

 ( ) 02 2
1 =−−− cubcubucc HHHHH .     (5.16) 

Поле кубічної анізотропії для ЗІГ було прийнято рівним cubH =-43 Е [115], а 1uH  

вважалася такою, що складається з двох частин: ростова (незмінна) складова 0
1UH  та 

додатковий доданок 1( )UH σ , внаслідок викликаної електричним полем механічної 

деформації. В наших експериментах плівки мали досить малу ростову анізотропію, 

що дозволяло досліджувати вплив магнітоелектричного доданку у чистому вигляді.  
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Вимірювання зворотного МЕ ефекту полягали у записі та аналізі частотної 

залежності коефіцієнту відбиття S11 у діапазоні 0.01-1.5 ГГц за допомогою 

векторного вимірювача НВЧ кіл Rohde & Schwarz ZVA8. АЧХ були отримані при 

різних значеннях зовнішнього поля H0 та постійної напруги U, прикладеної до ЦТС. 

Зсув частоти магнітних резонансів використовувався для оцінки величини 

магнітоелектричного коефіцієнту. На рисунку 5.17 показані характерні приклади 

залежності S11 від f при різних напругах при двох значеннях магнітного поля H0 

=34 Е (коли плівка ЗІГ перебуває у багатодоменному стані) та H0 =62 Е, коли плівка 

намагнічена однорідно. Отримані при вимірюваннях залежності резонансних частот 

від електричної напруги представлені на Рис. 5.18. 

  
Рис. 5.17. Залежності модуля елемента матриці розсіювання S11 від частоти в 

околі магнітного резонансу при різних значеннях електричної напруги. Рисунок (a) 

відповідає багатодоменному, (б) – насиченому станам плівки ЗІГ 

 

Розглянемо спочатку результати, що стосуються доменного резонансу. При 

U=0, досить глибокий резонанс спостерігається на частоті fr ~ 880 МГц, однак при 

прикладанні напруги U =100 В, що відповідає електричному полю E = 5 кВ/см, його 

частота знижується до 820 МГц. Якщо поміняти полярність напруги та прикласти 

U=-100 В, зсув fr стає позитивним, і резонансна частота досягає 937 МГц. Причиною 

незначного гістерезису на рис. 5.18 а) є властивості п’єзоелектричної складової, 

адже магнітний гістерезис для ЗІГ є нехтовно малим у багатодоменному стані і 

повністю відсутній у насиченій конфігурації. Величина „частотного” коефіцієнту 

зворотного МЕ ефекту у цьому випадку становить A = δfr /E ≈ 12 МГц·см/кВ.  
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Рис. 5.18. Залежності резонансної частоти fr від статичної напруги U. Рисунок (a) 

відповідає багатодоменному, (б) – насиченому станам плівки ЗІГ 

 

Порівнюючи ці результати з даними для насиченого стану при H0=62 Е, можна 

відзначити наступні принципові відмінності: 1) у цьому стані перестроювання 

резонансної частоти fr електричним полем є суттєво слабшим, ніж для доменного 

резонансу (МЕ коефіцієнт A=2 МГц·см/кВ приблизно у 6 разів менше), та 2) 

індукований зсув частоти є позитивним (негативним) для позитивної (негативної) 

напруги, тобто ситуація є зворотною до попереднього випадку.  

 
Рис. 5.19. Польова залежність резонансної частоти основної моди магнітних 

збуджень при U = 0, +100, -100 В 

 

З метою більш наочної демонстрації впливу електричного поля на НВЧ 

властивості композитного резонатора були виміряні залежності резонансної частоти 

основної моди fr від H0 в інтервалі значень, що охоплює як доменний, так і 

насичений стани. Відповідні результати для трьох різних значень прикладеної до 
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ЦТС напруги U представлені на Рис. 5.19. В усіх випадках зображені крива має 

типову для доменних резонансів форму „метелика”: при зростанні H0 частота 

доменного резонансу спочатку зменшується, досягаючи мінімуму при полі переходу 

до насиченого стану, після чого квазілінійно зростає. Перехід доменної моди у моду 

однорідного стану відбувається внаслідок поступового зникнення доменної 

структури чи за рахунок орієнтації векторів намагніченості доменів вздовж 

зовнішнього поля, або шляхом зменшення об’єму енергетично невигідних доменів. 

В обох випадках відбувається плавний фазовий перехід до насиченого стану.  

Відзначимо, що частотно-польові залежності, аналогічні показаним на Рис. 

5.19, можуть бути використані для визначення залежності критичного поля 

переходу Hc від електричної напруги U (показана на Рис. 5.20). Видно, що при зміні 

U від -100 до 100 В, величина Hc зменшується від 52 Е до 39 Е, демонструючи 

незначний гістерезис. Оскільки Hc безпосередньо пов’язано з сумарним полем 

одновісної анізотропії 1uH , див. (5.16), то, вважаючи cubH  незмінним, з цих даних 

можна розрахувати значення поля одновісної анізотропії. Оцінки показують, що для 

U = ±100 В, 1uH  дорівнює ∓ 17 Е. З іншого боку, підставивши параметри ЗІГ та ЦТС 

у формулу (1.15), отримуємо 1( 100 )UH U Â= =23 Е. Те, що теоретичне значення є 

вищим за експериментальне, свідчить про неідеальну жорсткість механічного 

контакту між ЗІГ та ЦТС. 

 
Рис. 5.20. Залежність поля переходу від багатодоменного до насиченого стану у 

плівці ЗІГ від напруги U 
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Повернемося тепер до даних, представлених на Рис. 5.19. У насиченому стані 

анізотропної феритової плівки спостережувані магнітні резонанси формуються 

поверхневими магнітостатичними хвилями [337] і при малих значеннях хвильового 

вектора їх власні частоти наближаються до величини 

( )( ) ( )2
1|||| 2 cubucubMMHMH HHHNNf γγγωωωωω −−−+−−=  [348], де 0|| ≈N  – розмагнічуючий 

фактор у площині плівки. Підставивши у цю формулу значення 1uH , отримані з Рис. 

5.20, можна розрахувати, що різниця частот при U = ±100 В має становить 10 МГц, 

що є меншим за експериментально знайдене значення у 18 МГц. Аналогічні оцінки 

для зсуву частоти доменного резонансу зробити не вдалося, так як незважаючи на 

наявність фундаментальних теоретичних робіт по резонансам у доменному стані, 

аналітична теорія, яка б описувала намагнічений у площині анізотропний ферит з 

доменною структурою з доменами різного розміру поки що відсутня.  

Відзначимо також, що для насиченого стану, згідно з оцінками, наведеними у 

підрозділі 5.1.1 найбільша зміна частоти магнітного резонансу внаслідок МЕ ефекту 

очікується для нормального, а не дотичного підмагнічування. Однак, цей випадок 

вимагає застосування значних магнітних полів, адже необхідно подолати 

розмагнічуюче поле форми, яке для ЗІГ становить приблизно 1.8 кЕ.  

Натомість, як було продемонстровано у цьому дослідженні, випадок 

дотичного намагнічування дозволяє досягти суттєвих змін частоти доменного 

резонансу. Причин такого ефекту може бути дві: по-перше, різна залежність 

резонансної частоти від поля одновісної анізотропії у ненасиченому та насиченому 

станах; по-друге, те, що зміна 1uH  може викликати зміни геометричних параметрів 

доменної структури [318, 336], що також впливатиме на резонансу частоту.  

Розглянемо детальніше перший механізм. У загальному випадку, можна 

записати, що )()(/)( 11 UHHfUf uu Δγ⋅γ∂∂=Δ , де )(1 UHuΔ  є однаковим як для насиченого, так і 

для багатодоменного станів. Таким чином, різниця між ними визначатиметься 

значеннями похідної. Для насиченого стану маємо fHf Hu /)(/ 1
sat ω≈γ∂∂ , що для 

типових умов нашого експерименту становить приблизно 0.2. Значення відповідної 

похідної для доменного стану, можна грубо оцінити, використовуючи формулу (15) 
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із [173], згідно з якою )(cos)(/ 2

1 θ=γ∂∂ u
dom Hf , де θ  – кут між вектором статичної 

намагніченості домену та нормаллю до площини зразка. Поклавши 0≈θ , отримаємо 

приблизно 5-кратний виграш у величині діапазону перестроювання частоти для 

доменного резонансу, що узгоджується з даними експерименту. 

Можна порівняти МЕ коефіцієнт A для композитного резонатора ЗІГ-ЦТС у 

багатодоменному стані з опублікованими у літературі значеннями для аналогічних 

ферит-п’єзоелектричних композитів. Виявляється, що він є у 4-10 вище, ніж для 

двошарових гетероструктур ЗІГ-МНТС, гексаферит барію-ЦТС, гексаферит барію – 

вісмут-стронцієвий титанат та композитів полікристалічного фериту нікелю з 

п’єзоелектриком [344, 349, 350], однак є меншим за значення ~25 МГц·см/кВ для 

нікелевого фериту, вирощеного методом MOCVD на МНТС [106].  

Підкреслимо, що магнітні збудження, які спостерігалися у даній роботі у 

ненасиченому стані не є коливаннями доменних стінок, а натомість є модами 

безобмінних спінових хвиль, що збуджуються у структурованому магнітному 

середовищі, властивості якого промодульовані за рахунок доменної структури з 

різними напрямками намагніченості у сусідніх доменах [339]. Крім того, коливання 

доменних стінок ефективно збуджуються НВЧ магнітним полем, що лежить у їх 

площині, у той час як у ході проведених експериментів змінне магнітне поле було 

направлено перпендикулярно до доменних стінок. 

Зазначимо також, що у експерименті спостерігалися дві окремі групи 

доменних мод: високочастотна, детально описана вище, та низькочастотна, яка 

складалася з трьох мод, котрі зникали при переході у насичений стан. Частоти мод 

цієї групи лежали у інтервалі 200–500 МГц, а їх глибина поглинання була 

незначною у порівнянні з високочастотної модою. Резонанси обох груп 

збуджувалися НВЧ магнітним полем, перпендикулярним до H0 (а отже і до стінок 

доменів) та зникали, коли змінне магнітне поле було орієнтовано паралельно до 

постійного. Криві резонансного поглинання для найнижчої по частоті моди 

низькочастотної групи при різних значеннях п’єзонапруги показані на Рис. 5.21. 

Видно, що діапазон перестроювання частоти є незначним (≈14 МГц при ±100 В), 

однак чітко помітним. При цьому частота даної моди для додатного значення 
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напруги зростає. Таким чином, ця мода, хоча і існує лише у багатодоменному стані, 

демонструє типові ознаки (діапазон зміни частоти електричним полем, залежність 

знаку зміни частоти від знаку напруги), характерні для магнітних збуджень у 

насиченому фериті, а не для доменної моди з іншої, високочастотної, групи. 

 

Рис. 5.21. АЧХ композитної структури ЗІГ-ЦТС в околі низькочастотного 

доменного резонансу при різних значеннях напруги, прикладеної до п’єзоелектрика 

 

Підсумовуючи, скажемо, що магнітні збудження у багатодоменному стані, 

досліджені у даному підрозділі, становлять інтерес для розробки перестроюваних 

НВЧ пристроїв, так як забезпечують суттєвий діапазон зміни частоти електричним 

полем при досить помірному значенні зовнішнього підмагнічуючого поля.  

Основні результати цього розділу опубліковані у журнальних статтях [351–

354], а також висвiтленi у тезах, працях та матерiалах мiжнародних наукових 

конференцiй [355–360]. 

 

5.4 Висновки до розділу 

 

Запропонована феноменологічна теорія впливу механічної деформації на спін-

орбітальну взаємодію у анізотропних феритах, що визначає індуковані 

деформаціями ефективні константи магнітної анізотропії для двошарової 

композитної гетероструктури із механічно зв’язаних монокристалічного фериту та 
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п’єзоелектрика. Показано, що індукована анізотропія може бути представлена у 

рамках трипараметричної моделі (як сума одновісного першого і другого порядку та 

кубічного вкладів) лише у випадках, коли площина розділу складових структури 

співпадає з кристалічною площиною (100) або (111) феромагнетика, та знайдено 

вирази для відповідних констант анізотропії для обох випадків. 

З експериментальних даних по електричному перестроюванню частот 

магнітостатичних резонансів у структурі «ферит-п’єзоелектрик» було встановлено, 

що основним механізмом впливу електричного поля на властивості фериту у 

гетероструктурі «ферит - п'єзоелектрик» є зміна поля одновісної анізотропії першого 

порядку, а зміною інших полів анізотропії можна знехтувати. Отриманий результат 

дозволяє уточнити фізичний механізм електричного керування частотою 

композитних резонаторів на основі планарних структур «ферит-п’єзоелектрик» і 

цілеспрямовано досліджувати нові ефекти у таких матеріалах. 

Вимірювання залежності добротності магнітостатичного резонансу у 

композитній структурі «ферит-п’єзоелектрик» від електричної напруги, прикладеної 

до п’єзоелектричної складової показали, що вона може змінюватися у межах до 

±20% від початкового значення. Запропоновано пояснення цього явища, яке полягає 

у компенсації або підсиленні ростових механічних напруг додатковими 

деформаціями, створеними п’єзоелектриком. Для деяких зразків цей механізм 

підтверджується, адже зменшення сумарного поля одновісної анізотропії (що 

випливає зі зменшення резонансної частоти структури) дійсно супроводжується 

зростанням добротності та навпаки.  

 Теоретично обґрунтоване та експериментально реалізоване керування 

доменною структурою феритових плівок електричним полем у двошаровому 

композиті ферит-п'єзоелектрик. Шляхом прямого спостереження доменів за 

допомогою ефекту Фарадея та дифракції світла на доменній структурі було 

продемонстровано наявність у малих магнітних полях фазового переходу першого 

роду при деякому пороговому значенні електричної напруги. Перехід відбувався 

стрибкоподібним чином між двома магнітними фазами смугової доменної 

структури: з нормальним до поверхні напрямком статичної намагніченості у 



 245 
 
доменах та з похилим. Представлена теорія, що якісно та кількісно пояснює 

спостережуваний стрибок намагніченості. Теоретичні оцінки напруги, при якій 

відбувається перехід між двома магнітним станами, узгоджуються з 

експериментально виміряним значенням, у межах похибки, викликаної наявністю у 

ЦТС сегнетоелектричного гістерезису. Показана можливість використання такої 

композитної гетероструктури для модуляції оптичного випромінювання, 

дифрагованого на доменній структурі, стан якої перемикається між двома фазами 

змінною електричною напругою звукової частоти, що може бути застосовано для 

розробки керованих електричним полем магнітооптичних пристроїв. 

 Експериментально досліджено керування електричним полем частотою 

доменних резонансів у (111) плівці ЗІГ у магніто-ненасиченому стані, що 

перебувала у складі механічно зв’язаної двошарової структури ЗІГ-ЦТС. У 

багатодоменному стані, у інтервалі значень зовнішнього магнітного поля від нуля до 

поля насичення, у зразку існувала смугова доменна структура, частота основної 

доменної моди якої знаходилася у межах 800-1000 МГц. При прикладанні до 

п’єзоелектрика електричного поля у діапазоні від 5 кВ/см до -5 кВ/см частота 

доменного резонансу змінювалася майже на 120 МГц, що відповідає 

магнітоелектричному коефіцієнту A = 12 МГц·см/кВ. У випадку, коли плівка ЗІГ 

знаходилася в однорідно насиченому стані, перестройка частоти для тієї ж 

структури становила лише 18 MHz (коефіцієнт A≈2 МГц·см/кВ), тобто у 6 разів 

менше. Отримані результати відкривають перспективи застосувань плівок феритів у 

багатодоменному стані у керованих електричним полем НВЧ пристроях, з 

мінімально можливим підмагнічуючим полем або і зовсім без нього.  
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РОЗДІЛ 6 

 КЕРОВАНІ ЕЛЕКТРИЧНИМ ПОЛЕМ ПРИСТРОЇ ТА КОМПОНЕНТИ НА 

ОСНОВІ КОМПОЗИТНИХ СТРУКТУР «ФЕРИТ-П’ЄЗОЕЛЕКТРИК» ТА 

«ФЕРИТ-СЕГНЕТОЕЛЕКТРИК» 

 

6.1 Мікросмужкові смугопропускаючі одно- та багатоланкові фільтри 

 

6.1.1 Опис конструкції макету смугопропускаючого фільтра 

Розробка та запровадження конструкцій надвисокочастотних частотно-

селективних приладів, які допускають можливість перестроювання центральної 

частоти та зміну ширини робочої смуги частот [230], дозволять зменшити масо-

габаритні характеристики та вартість приймально-передавальної апаратури за 

рахунок заміни кількох фільтрів з фіксованими параметрами на один 

перестроюваний, а також створити нові пристрої аналогової обробки сигналу, 

частотні характеристики яких можуть адаптуватись до характеристик сигналу, який 

обробляється (наприклад, динамічно перестроювані узгоджені фільтри) [361].  

В літературі описано конструкції НВЧ одно та дволанкових 

смугопропускаючих фільтрів (СПФ) [362, 363], що містять мікросмужкові лінії, 

перехрещених під прямим кутом, між якими розташовано елемент зв’язку (диск з 

феромагнітного матеріалу), причому вільні кінці ліній заземлені для забезпечення 

найкращого зв’язку з феромагнітним диском. У них керування центральною 

частотою фільтра здійснюється за рахунок зміни величини та напрямку зовнішнього 

магнітного поля. Дволанковий СПФ [363] працює у діапазоні частот 0.5-4 ГГц, 

демонструючи у цьому діапазоні втрати на центральній частоті 2-2.8 дБ, та ширину 

смуги по рівню -3 дБ у межах 16-23 МГц. При цьому форма амплітудно-частотної 

характеристики (АЧХ) фільтра в околі центральної частоти при перестроюванні 

змінюються слабко. У той же час опубліковано і результати дослідження СПФ, у 

якому елементом зв’язку виступають двошарові планарні магнітоелектричні 

структури «ферит-п’єзоелектрик» [364]. В них прикладання електричної напруги до 

п’єзоелектричного шару призводить до зміни магнітних властивостей феритового 
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шару, що викликає зсув центральної частоти смуги пропускання фільтра. Втім, як і у 

[363], форма АЧХ при перестроюванні центральної частоти залишається незмінною, 

що звужує функціональність фільтра, оскільки не дозволяє регулювати робочу 

смугу частот відповідно до характеристик сигналу, що обробляється. 

Досліджений у даному підрозділі фільтр виконано на основі двох схрещених 

ортогональних ліній передачі, між якими в області їх перетину розташовано елемент 

зв’язку у вигляді розмірного феритового резонатора (ФР). Зовнішнє магнітне поле 

спрямовано перпендикулярно до площини структури. Внаслідок гіромагнітних 

властивостей фериту власні коливання резонатора, містять складову магнітного 

поля, ортогональну до збуджуючого змінного НВЧ магнітного поля вхідної лінії 

передачі, яка може ефективно збуджувати хвилю у вихідній лінії. Таким чином, на 

частотах, що співпадають з власними частотами ФР, реалізується зв’язок між 

ортогональними мікросмужковими лініями, у той час як на інших частотах передача 

енергії між входом та виходом є мінімальною, внаслідок чого конструкція працює 

як СПФ. Оскільки власні частоти ФР лінійно залежать від підмагнічуючого поля, 

з’являється можливість керувати положенням центральної частоти фільтра, 

регулюючи величину прикладеного магнітного поля. 

 
Рис. 6.1. Принципова схема СПФ з електричним керуванням на основі 

композитного резонатора «ферит-п’єзоелектрик» 

 

Для реалізації можливості керування характеристиками фільтра не тільки 

магнітним полем, але і електричною напругою, у конструкцію елемента зв’язку було 

включено додатковий елемент – шар п’єзоелектрику. Завдяки цьому з’явилася 
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можливість керувати резонансними частотами ФР, а, отже, і центральної частотою 

смуги пропускання фільтра, шляхом прикладання до п’єзоелектрика статичної 

електричної напруги. Механізм цього явища було детально розглянуто у Розділі 5. 

Конструкцію окремої ланки фільтра показано на Рис. 6.1 та 6.2. Рис. 6.1 

демонструє принципову схему СПФ, як це описано вище, а на Рис. 6.2 зображено 

поперечний розріз експериментального макета. До складу макета входять: 

- композитний МЕ НВЧ резонатор, який виконує роль елемента зв’язку між 

вхідною та вихідною лініями передачі і складається з п’єзоелектрика ЦТС (1), 

епітаксійної плівки ЗІГ (2) та немагнітного діелектричного шару з ГГГ (3); 

- дві ортогональні, заземлені з одного з кінців, металеві смужки, що разом з 

відрізками коаксіальних ліній передачі утворюють вхідний (4) та вихідний (5) порти 

структури. При цьому в області розташування ФР утворюється пучність 

високочастотного магнітного поля, чим забезпечуються максимально сприятливі 

умови для збудження у ньому магнітостатичних резонансів.  

- магнітна система, що використовується для створення підмагнічуючого поля і 

складається з кільцевих магнітів (7), розділених прокладкою (8) з магнітом’якого 

матеріалу, та шунта (9), за допомогою якого можна регулювати величину 

статичного магнітного поля у широких межах. Створюване магнітною системою 

поле має напрямок перпендикулярний до поверхні елемента зв’язку;  

- корпус (6) забезпечує екранування ліній передачі від зовнішніх 

електромагнітних полів, та виконує роль магнітопроводу для магнітної системи. 

 
Рис. 6.2. Конструкція прототипу СПФ з електричним керуванням, ліворуч – 

вигляд зверху, праворуч – поперечний переріз (масштаб не збережено) 
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При виготовленні елемента зв’язку шар п’єзоелектрика приклеювався 

безпосередньо до шару ЗІГ, для чого використовувався епоксидний клей ЕКС-4, 

який після нанесення полімеризувався нагріванням до 140 0C протягом 2 годин. Цим 

забезпечувалась максимальна міцність з’єднання та повна передачі пружної 

деформації від п’єзоелектрика до фериту. З цією ж метою об’єм феромагнітної 

компоненти повинен бути набагато меншим за об’єм п’єзоелектрика [365]. 

На торцеві поверхні диска з п’єзоелектрика були нанесені металеві електроди. 

Подача електростатичної напруги здійснювалась за рахунок електричного контакту 

однієї з поверхонь диска з металевим корпусом та припаяного до іншої поверхні 

ізольованого провідника, що був виведений назовні крізь отвір у верхній кришці.  

Таким чином, дана конструкція смугопропускаючого фільтра забезпечувала 

можливість подвійного керування центральною частотою СПФ як шляхом 

механічної зміни магнітного поля, так і за рахунок подачі електричної напруги на 

п’єзоелектрик, що входив до складу композитного резонатора. 

При цьому перестроювання магнітним полем хоча і відбувалось у широких 

межах (конкретна величина діапазону перестроювання залежить від конфігурації 

поля та типу використаного феритового матеріалу, так для чистого ЗІГ при 

нормальному підмагнічуванні у досліджуваному макеті резонансна частота 

змінювалась від ≈0.7 ГГц до ≈3 ГГц ), однак здійснювалось механічно, отже було 

досить повільним. Натомість перестроювання електричним полем може 

реалізовуватися суто електронно, є набагато більш швидким (час переключення, 

фактично, визначається часом перезарядки конденсатора, утвореного 

п’єзоелектриком з його електродами, детально див. підрозділ 6.1.4) і потребує дуже 

незначних витрат енергії, хоча і здійснюється у значно вужчому діапазоні (в ході 

експерименту він становив ≈0.1 ГГц).  

 

6.1.2 Експериментальні результати по одноланковому фільтру 

Експериментальні дослідження проведено на макеті фільтра, зображення якого 

наведено на Рис. 6.2, з використанням композитного магнітоелектричного 

резонатора, що складався з магнітостатичного резонатора у формі диска діаметром 3 
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мм з епітаксійної плівки залізо-ітрієвого гранату (товщина плівки – 26.8 мкм) на 

підкладці з галій-гадолінієвого гранату з орієнтацією <111> (підкладка була 

механічно зішліфована до товщини 250 мкм) та диска з п’єзоелектрика цирконату-

титанату свинцю діаметром 10 мм та товщиною 0.2 мм.  

Вхід та вихід прототипу фільтра під’єднувалися до цифрового векторного 

аналізатора електричних кіл ZVA8, виробництва компанії Rohde&Schwarz 

GmbH&Co. KG з робочим діапазоном частот 300 кГц – 8 ГГц, за допомогою якого 

здійснювався запис АЧХ фільтра за різних значень магнітного поля та прикладеної 

до п’єзоелектрика напруги. Напруга подавалася з високостабільного джерела 

живлення, і могла змінюватися у діапазоні від -150 до +150 В.  

При прикладанні електричної напруги U до шару п’єзоелектрика у ньому 

виникала пружна деформація, що передавалася через клейове з’єднання епітаксійній 

феритовій плівці та призводила до появи магнітострикційного внеску у резонансне 

поле магнітостатичного резонатора (див. розділ 5) і, як наслідок, до зсуву 

центральної частоти смуги пропускання. Оскільки поле підмагнічування було 

направлено нормально до поверхні зразка, власна частота магнітостатичного 

резонатора описується виразом (5.9), а зсув частоти – формулами (5.11) та (1.15). 

Приклад зсуву АЧХ одноланкового фільтра при прикладанні електричної 

напруги до шару п’єзоелектрика для кількох різних значень центральної частоти 

продемонстровано на рисунках 6.3–6.6. У ході проведення вимірювань 

налаштування фільтра на задану центральну частоту здійснювалося за рахунок 

зміни статичного магнітного поля шунтом 9 (див. Рис. 6.2). З метою уникнення 

переполяризації п’єзоелектрика, діапазон зміни електричної напруги обмежувався 

значеннями ±125 В. При цьому теоретично очікуваний максимальний зсув частоти 

(див. Таблицю 1.2) для вказаного значення напруги становив ±80 МГц. 

З рисунків видно, що ортогональне розташування ліній передач забезпечило 

позасмугову ізоляцію на рівні від -45 дБ на низьких частотах до -25 дБ на високих. 

При цьому на центральній частоті СПФ найбільші втрати складають 4.5 дБ для 

частоти 900 МГц, зменшуючись при зростанні частоти до 1.5 дБ.  
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Рис. 6.3. Зміни АЧХ прототипу СПФ при прикладенні до п’єзоелектрика 

електричної напруги. Центральна частота ≈900 МГц 

 
Рис. 6.4. Зміни АЧХ прототипу СПФ при прикладенні до п’єзоелектрика 

електричної напруги. Центральна частота ≈1800 МГц 
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Рис. 6.5. Зміни АЧХ прототипу СПФ при прикладенні до п’єзоелектрика 

електричної напруги. Центральна частота ≈2400 МГц 

  
Рис. 6.6 – Зміни АЧХ прототипу СПФ при прикладенні до п’єзоелектрика 

електричної напруги. Центральна частота ≈2900 МГц 
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Основні характеристики СПФ з електричним керуванням при його магнітному 

налаштуванні на різні центральні частоти у діапазоні 1-3 ГГц наведено на Рис. 6.7. 

Було знайдено, що діапазон зміни центральної частоти фільтра при подачі напруги 

від -125 до +125 В становив порядку 85 МГц, при цьому форма АЧХ залишалася 

практично незмінною. Відзначимо, що незалежність діапазону перестроювання від 

центральної частоти узгоджується з результатами теоретичних розрахунків. При 

цьому, діапазон електричної зміни частоти виявився майже вдвічі меншим за 

теоретично очікуваний. Це можна пояснити двома факторами: неідеальність 

клейового контакту між складовими композитної структури та гірша якість 

виготовлення конкретного зразка ЦТС, унаслідок чого значення його 

п’єзоелектричного коефіцієнта 31d  виявилося меншим, ніж очікувалося. 

 
Рис. 6.7. Характеристики СПФ з електричним керуванням при зміні 

центральної частоти у діапазоні 1-3 ГГц: діапазон перестроювання частоти 

електричною напругою та внесені втрати на центральній частоті 

 

Мінімальні втрати спостерігалися для центральних частот, вищих за 2.4 ГГц і 

складали 1.5 дБ. Ширина смуги пропускання по рівню -3 дБ становила від ∆f =13 

МГц для частоти 0.9 ГГц до ∆f =31 МГц для частоти 2.9 ГГц, що у відносних 

одиницях складало 1.1-1.4%. Якщо не брати до уваги паразитні вищі моди, 

позасмугові втрати становили не менше 25 дБ. При цьому КСХ у смузі пропускання 

для значень центральних частот у діапазоні 1.8-3 ГГц не перевищував 1.7.  
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6.1.3 Моделювання характеристик багатоланкового фільтра 

 У даному пункті наведено результати теоретичного моделювання 

характеристик багатоланкових фільтрів, побудованих шляхом послідовного 

з’єднання окремих ланок, високочастотні характеристики яких повністю 

співпадають з наведеними у підрозділі 6.1.2. Використання багатоланкової 

конструкції замість одноланкової забезпечує ряд суттєвих переваг, а саме: 1) 

звуження смуги пропускання та зростання позасмугових втрат; 2) можливість 

суттєвого придушення паразитних вищих мод, за рахунок використання у різних 

ланках композитних резонаторів різної форми та/або розмірів, за умови 

індивідуального підстроювання частот основних мод; 3) можливість керування 

формою АЧХ багатоланкового фільтра шляхом незалежної зміни частоти окремих 

ланок, зокрема, електричною напругою (нагадаємо, що форма АЧХ одноланкового 

фільтра при прикладанні напруги залишалась майже незмінною). Недоліком 

багатоланкової конструктивної схеми є пропорційне збільшення внесених втрат. 

 На Рис. 6.8-6.9 наведено результати моделювання АЧХ дволанкового та 

триланкового СПФ, за умови, що значення керуючих напруг U1 та U2 (U3), 

прикладених до елементів зв’язку в окремих ланках, однакові. При моделюванні 

вважалося, що АЧХ кожної ланки співпадає з АЧХ експериментально дослідженого 

у підрозділі 6.1.2 прототипу. Крім того, припускалося повне узгодження виходу 

першої (другої) ланки з входом другої (третьої). Нагадаємо, що експериментально 

виміряне значення КСХ не перевищувало 1.7, що свідчить про непогане узгодження 

входу та виходу макету. Отже, останнє припущення є цілком виправданим, і 

результати моделювання не повинні суттєво відрізнятися від експериментальних 

характеристик реального прототипу. Вважалося, що центральні частоти смуг 

пропускання всіх ланок мають одне і те ж саме значення за рахунок незалежного 

підстроювання величини сталого магнітного поля (для прикладу була обрана 

центральна частота ≈2400 МГц). 

  У результаті для дволанкового фільтра (Рис. 6.8) отримуємо такі 

характеристики смуги пропускання: втрати на центральній частоті L=3 дБ, 

∆f =19 МГц, позасмугові втрати – не менше 60 дБ. Такі характеристики майже 



 255 
 
співпадають з наведеними у роботі [363], де також досліджувалася дволанкова 

конструкція СПФ. У випадку триланкового фільтра (Рис. 6.9) маємо L=4.5 дБ, ∆f =15 

МГц, позасмугові втрати більше 90 дБ. Таким чином, фільтр багатоланкової 

конструкції дійсно має вужчу смугу та більш позасмугові втрати, хоча і за рахунок 

зростання внесених втрат на центральній частоті. 

 
Рис. 6.8. Моделювання АЧХ дволанкового СПФ за умови, що керуючі напруги, 

прикладені до елементів зв’язку окремих ланок, однакові 

 
Рис. 6.9. Моделювання АЧХ триланкового СПФ за умови, що керуючі напруги, 

прикладені до елементів зв’язку окремих ланок, однакові 
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На наступних рисунках наведено результати моделювання дволанкового СПФ 

за умови, що значення керуючих напруг, прикладених до окремих ланок, 

відрізняються між собою. Так, на Рис. 6.10 представлено результати для випадку U1 

= 0 В, U2 = -60 В. У цьому разі маємо такі характеристики змодельованої структури : 

L = 6.5 дБ, ∆f = 30 МГц. Бачимо, що у цьому випадку ширина смуги пропускання є у 

півтора рази більшою, ніж у випадку, коли керуючі напруги, прикладені до обох 

ланок були однаковими. При цьому збільшення ширини ∆f супроводжується 

збільшенням втрат на центральній частоті. На Рис. 6.11 для U1= 0 В, U2 = -100 В 

отримуємо L = 10.5 дБ, ∆f = 48 МГц. Зазначимо, що при цьому АЧХ фільтра стає 

двогорбою з невеликим провалом на вершині, наближаючись до прямокутної. На 

Рис. 6.12 при U1 = 0 В, U2 = -135 В маємо L = 14 дБ, ∆f = 65 МГц. Тут ∆f вже у 3 рази 

перевищує початкове значення, однак як втрати є значно більшими, так і форма 

кривої суттєво гірша. 

Основні параметри різних смугопропускаючих фільтрів, отримані у результаті 

експериментальних вимірювань та числового моделювання, зведено у Таблицю 6.1. 

 
Рис. 6.10. Амплітудно-частотна характеристика дволанкового СПФ за умови, 

що значення керуючих напруг, прикладених до елементів зв’язку в окремих ланках, 

відрізняються між собою на ∆U = |U1-U2|=60 В (моделювання) 
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Рис. 6.11. Те ж саме, що і на Рис. 6.10, для випадку ∆U = 100 В (моделювання) 

 
Рис. 6.12. Те ж саме, що і на Рис. 6.10, для випадку ∆U = 135 В (моделювання) 
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Як видно з наведених рисунків та представлених у таблиці результатів, 

можливість незалежного керування АЧХ окремих ланок дволанкового СПФ шляхом 

роздільної подачі напруги на керуючі елементи кожної ланки дійсно розширюють 

функціональність фільтра, дозволяючи у широких межах змінювати параметри АЧХ. 

При цьому у випадку одноланкового фільтра (а також і багатоланкового, при подачі 

на керуючі елементи однакової напруги) така можливість була відсутня.  

 

Таблиця 6.1. Основні параметри одноланкового (експеримент), дво- та 

триланкових (моделювання) смугопропускаючих фільтрів за певних значень 

керуючої напруги, прикладеної до окремих ланок 

Тип фільтра 

Керуюча напруга, В Втрати на 

центральній 

частоті, дБ 

Ширина смуги 

пропускання по 

рівню -3дБ, МГц 

Позасмугові 

втрати, дБ 
U1 U2 U3 

Одноланковий 

(експеримент) 
0 - - 1.5 28 ≈25 

Дволанковий 

(моделювання) 
0 0 - 3 19 ≈60 

Дволанковий 

(моделювання) 
0 -60 - 6.5 30 ≈60 

Дволанковий 

(моделювання) 
0 -100 - 10.5 48 ≈60 

Дволанковий 

(моделювання) 
0 -135 - 14 65 ≈60 

Триланковий 

(моделювання) 
0 0 0 4.5 15 ≈90 

 

Зокрема, шляхом моделювання було встановлено, що ширина смуги 

пропускання по рівню -3 дБ може збільшуватися більш ніж у три рази, від 19 до 65 

МГц, а форма кривої АЧХ при зростанні ∆U=|U1-U2| змінюється від майже 

гаусоподібної до прямокутної і, нарешті, двогорбої. 
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При цьому використання дволанкової схеми з керуванням АЧХ окремих ланок 

супроводжується збільшенням втрат на центральній частоті, які тільки зростають у 

міру збільшення величини ∆U. Якщо ж урахувати, що застосування схеми СПФ з 

більшою кількістю ланок призведе до подальшого зростання втрат, не додаючи при 

цьому суттєво нових можливостей у плані керування формою смуги АЧХ, то можна 

зробити висновок, що дволанкова схема є оптимальною з точки зору балансу між 

зростанням втрат та розширенням функціональності пристрою. 

 

6.1.4 Швидкість перестроювання та енергоспоживання композитного 

резонатора 

Суттєве значення для практичного використання перестроювання робочих 

частот НВЧ пристроїв за допомогою пружної деформації феритової плівки мають 

тривалість процесу перестроювання та необхідна для цього енергія. Вони 

визначаються переважно властивостями п’єзоелектрика, що входить до складу 

композитної магнітоелектричної структури, і можуть бути суттєво покращені 

шляхом вибору матеріалу п’єзоелектрика та його геометричних параметрів. 

Тривалість перестроювання фільтра зумовлена перехідним процесом у RC 

комірці, яка складається з внутрішнього опору джерела живлення R та плоского 

конденсатора, утвореного металізованим з торців зразком п’єзоелектрика. Так, для 

п’єзоелектричного елемента у вигляді диска з радіусом r та товщиною h з 

діелектричною проникністю ε час перехідного процесу може бути оцінений як 

3RCτ =
2

03R r
h

εε π
= . На Рис. 6.13 представлено розрахунок залежності часу релаксації 

від товщини диска з ЦТС з ε=1300 для ряду значень радіусу диска (внутрішній опір 

джерела живлення приймався R=10 Ом). З нього видно, що досягнення часу 

перестроювання 100τ <  нс можливе при зменшенні радіусу зразка п’єзоелектрика та 

одночасному збільшенні його товщини, тобто при переході від дисків до циліндрів. 

Розрахунок для випадку п’єзоелектрика МНТС з ε=5500 наведено на Рис. 6.14. 

Збільшення відносної діелектричної проникності очікувано призводить до 

збільшення ємності структури та до зростання тривалості перехідного процесу.  
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Рис. 6.13. Залежність часу перехідного процесу для структури «ферит-ЦТС» 

від товщини диска з п’єзоелектрика за різних значень радіуса 

 
Рис. 6.14. Залежність часу перехідного процесу для структури «ферит-МНТС» 

від товщини диска з п’єзоелектрика 

 

Енергія, яка необхідна для перестроювання НВЧ фільтра за рахунок пружної 

деформації фериту у максимальному діапазоні за порядком величини буде 

дорівнювати енергії повністю зарядженого конденсатора з металізованого 

п’єзоелектрика. Її можна оцінити як 2
0 max / 2W E Vε ε= , де 2V r hπ=  – об’єм 

п’єзоелектрика. При розрахунках максимальне значення напруженості електричного 

поля у конденсаторі оцінювалося, виходячи зі значення поля переполяризації 

матеріалу п’єзоелектрика, яке для ЦТС та МНТС складає порядку maxE =10 кВ/см.  
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Рис. 6.15. Залежність енергії, що витрачається на перемикання структури 

«ферит-п’єзоелектрик», від товщини та радіуса диска п’єзоелектрика 

 

З Рис. 6.15 видно, що для п’єзоелектриків ЦТС та МНТС енергія, що необхідна 

для одного циклу перестроювання має величину порядку 1 мДж (і при цьому для 

останнього є у кілька разів більшою), однак може бути суттєво зменшена при 

зменшенні загального об’єму зразка п’єзоелектрика.  

З результатів даного підрозділу можна зробити висновок, що для збільшення 

швидкості перестроювання НВЧ фільтра та зменшення енерговитрат на 

перемикання необхідно, у першу чергу, зменшувати радіус диска, тобто 

використовувати зразки п’єзоелектрика у формі циліндру з мінімальним об’ємом. 

При цьому, навіть при використанні зразків п’єзоелектриків у формі плоского диску 

з радіусом r≈10 мм та товщиною h≈0.2-0.5 мм, потенційно досяжними є величини 

часу перемикання, менші за 1 мкс, при енергоспоживанні, меншому за 1 мДж. 

 

6.2 Керований електричним полем дволанковий смугозагороджуючий 

фільтр з незалежним керуванням центральної частотою та смугою 

загородження 

 

Одним із базових НВЧ пристроїв з керованими характеристиками є 

смугозагороджуючий фільтр (СЗФ) [366, 367]. Його функція полягає у створенні 

глибокого провалу на АЧХ приладу на частоті, що відповідає заважаючому чи 
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небажаному сигналу. Потреба у таких приладах існує, зокрема, у широкосмугових 

телекомунікаційних системах, де вузькосмугові завади від сторонніх джерел 

сигналу, таких як радари, може зробити недоступними для використання широкі 

діапазони частот. Смугозагороджуючі фільтри розроблюються для забезпечення 

певної заданої робочої смуги та рівня режекції [366]. Однак додаткові можливості 

по контролю величини внесених втрат та смуги частот можуть становити інтерес, 

для деяких застосувань, скажімо, у складі перестроюваних узгоджених фільтрів 

[252] чи системах когнітивного радіо [368].  

 

6.2.1 Конструкція прототипу смугозагороджуючого фільтра 

В цьому пункті представлено результати експериментального дослідження 

характеристик дволанкового СЗФ з можливістю електричного керування 

параметрами смуги загородження. Прототип фільтра працює у діапазоні частот 3-6 

ГГц (залежно від величини підмагнічуючого поля). Прикладання однакової наруги 

до обох ланок фільтра дозволяє змінювати центральну частоту на 65-70 МГц, 

незалежно від її початкового значення. В той же час, прикладання напруги лише до 

однієї ланки робить можливим керування як рівнем режекції на центральній 

частоти, так і шириною смуги загородження по рівню -3 дБ.  

Прототип СЗФ виготовлено на основі мікросмужкової лінії передачі на 

підкладинці із RT/Duriod® 5880 товщиною 0.5 мм та двох ідентичних композитних 

ферит-п’єзоелектричних резонаторів. Композитні двошарові резонатори складалися 

із платівок ЦТС товщиною 0.3 мм зі срібними електродами з обох сторін та дисків із 

плівки ЗІГ товщиною 39.9 мкм та діаметром 3 мм, вирощених на підкладинці ГГГ з 

орієнтацією (111). Компоненти композитного резонатора з’єднувалися між собою за 

допомогою клею M-Bond 600. П’єзоелектричний коефіцієнт d31 для використаних 

платівок ЦТС вимірювався окремо перед склеюванням і становив ≈450 пм/В. 

Обидва резонатори ЗІГ-ЦТС розміщувалися безпосередньо під центральною 

смужкою мікросмужкової лінії у отворах, просвердлених крізь нижній металевий 

екран (див. Рис. 6.16). Глибина отворів була більша за товщину резонатора ЗІГ, а їх 

поперечні розміри – менші за розміри пластинки ЦТС, таким чином, після 
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встановлення резонаторів провідні електроди ЦТС відновлювали цілісність 

нижнього екрану міросмужкової лінії, що сприяло зменшенню втрат. Відстань між 

резонаторами була обрана 15 мм. Це виключало прямий зв’язок між резонаторами 

через відносно далекодіючі дипольні магнітні поля і взаємодія між ними відбувалася 

лише через електромагнітні хвилі, що поширювалися у лінії передачі. Обрана 

відстань приблизно відповідала чверті довжини хвилі у лінії передачі для даного 

частотного діапазону, чим мінімізувався вплив на кожен резонатор хвиль, відбитих 

від іншого резонатора. Прототип розташовувався між полюсами електромагніту 

таким чином, щоб магнітне поле H0 було направлено перпендикулярно до площини 

композитних резонаторів ЗІГ-ЦТС. У конструкції реального приладу це поле може 

бути створено магнітною системою з постійним магнітом. Для подачі напруги на 

композитний резонатор до кожної пластинки ЦТС були припаяні тонкі мідні дроти. 

 
Рис. 6.16. Схематичне зображення дволанкового магнітоелектричного 

мікросмужкового СЗФ (вигляд зверху та переріз) 

 

В ході експерименту було реалізовано дві схеми електричного керування: 

синхронне перестоювання частоти окремих резонаторів, коли на кожну композитну 

структуру подавалася ідентична напруга (U1=U2) та однорезонаторне керування, 

коли керуюча напруги прикладалася лише до одного резонатора (U1=0, U2≠0). В 
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обох випадках, електричні поля E, створені всередині шару ЦТС зовнішні джерелом 

постійної напруги, змінювалися в інтервалі від -11 кВ/см до +11 кВ/см.  

Вимірювання НВЧ характеристик прототипу здійснювалося попередньо 

відкаліброваним векторним аналізатором НВЧ кіл Agilent-N5242A у режимі 

вимірювання повної матриці комплексних S–параметрів. 

 

6.2.2 Результати експериментів та їх обговорення 

 Робота розглянутого фільтра базується на явищі феромагнітного резонансу у 

плівці ЗІГ. Якщо частота вхідного НВЧ сигналу співпадає з частотою ФМР у 

феритовій компоненті композитного резонатора, то відбувається часткове 

поглинання енергії хвилі та зменшення амплітуди сигналу на виході фільтра. Як 

було знайдено раніше, формула для резонансної частоти 0f  у перпендикулярно 

намагніченій анізотропній плівці має вигляд, (див. (5.9)): 

0 0( 4 )ME
A Af H M H Hγ π= − + + ,      (6.1) 

де AH  – певна комбінація полів анізотропії, а ME
AH =AE – додаткове, індуковане 

механічної деформацією ефективне магнітне поле. Магнітоелектрична стала A для 

феритової плівки з орієнтацією (111) має вигляд 111
31

3
1

YA d
M
λ

ν
=

−
 (див. Розділ 1), де 

111λ  – константа магнітострикції, Y – модуль Юнга, ν  – коефіцієнт Пуассона [318]. 

Таким чином, ME
AH  у наведеній формулі є пропорційним до величини електричного 

поля E, а отже, частота ФМР буде змінюватися лінійно пропорційно до напруги, 

прикладеної до ЦТС. 

Рисунок 6.17 a) показує приклад АЧХ дволанкового фільтра, виміряної при 

фіксованому значенні магнітного поля та за однакових електричних напруг, 

прикладених до обох резонаторів (U1=U2). Залежність центральної частоти від 

величини прикладеної напруги показана на Рис. 6.17 б). Видно, що максимальна 

зміна частоти становить 65-70 МГц, при цьому величина поглинання на центральній 

частоті змінюється межах від 26 до 37 дБ. Відхилення залежності 0f  від U від 

прямої лінії, передбаченої теоретичною формулою (6.1), викликано гістерезисом 

залежності механічної деформації від E у п’єзоелектрику. Дані, аналогічні 
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показаним на Рис. 6.17 були отримані і для кількох інших значень підмагнічуючого 

поля, що відповідали центральним частотам фільтра у діапазоні від 2 до 7 ГГц.  

 
Рис. 6.17. a) Залежність модуля коефіцієнта передачі S21 від частоти f для СЗФ при 

кількох значеннях електричної напруги, прикладеної одночасно до обох 

композитних резонаторів. б) Залежність центральної частоти СЗФ від прикладеної 

напруги. Статичне магнітне поле H0 =3650 Е 

 

 Далі були досліджені властивості фільтра у випадку, коли стала електрична 

напруга прикладалася лише до одного із резонаторів (U1=0 та U2 ≠ 0). При цьому 

центральна частота та поглинання першого резонатору залишаються постійними, у 

той час як резонансна частота другого зростає зі збільшенням U2, що має призвести 

до суттєвої модифікації загальної передаточної характеристики. Рисунок 6.18 

показує АЧХ фільтра у зовнішньому магнітному полі 3240 Е в околі частоти 4 ГГц 

для кількох різних значень постійної напруги U2. В ході експерименту макет фільтру 

був зміщений відносно полюсів магніту, так щоб магнітне поле у точках 

розташування резонаторів відрізнялося, і їх частоти при U1=U2=0 були різними. 

Бачимо, що коли частоти окремих резонаторів помітно відрізняються, має 

місце два окремих піки поглинання величиною ≈15 дБ. При зростанні величини U2 

частоти резонансних мод наближаються одна до одної, і врешті, при U2 = 140 В, 

вони співпадають, утворюючи один пік поглинання суттєво більшої величини, а 

саме ≈33 дБ. При подальшому зростанні U2 частоти мод знову розходяться, і 

величина сумарного послаблення на центральній частоті зменшується.  
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Рис. 6.18. Частота залежність модуля коефіцієнта передачі S21 СЗФ при кількох 

значеннях електричної напруги, прикладеної тільки до одного із композитних 

резонаторів. Статичне магнітне поле H0 =3240 Е 
 

На рисунку 5.19 а) показано експериментально виміряні внесені втрати СЗФ 

на частоті 4 ГГц, як функція величини напруги U2, при зміні останньої в інтервалі 

від -150 В до +320 В. Видно, що у діапазоні -150 В < U2 < 0 втрати залишаються 

приблизно сталими, однак при подальшому збільшенні прикладеної напруги, коли 

частоти окремих резонансів зближуються, спостерігається їх зростання. 

Максимальне значення досягається при строгому співпадінні частот обох ланок 

фільтра, що має місце при U2 =140 В. При більших значеннях напруги U2 втрати 

знову зменшуються. Таким чином, дані на Рис. 5.19 а) вказують на можливість 

керування величиною втрат у інтервалі 15-33 дБ зовнішньої напругою. 

Розглянемо тепер таку характеристику фільтра, як ширина смуги по рівню 3 

дБ, яку визначимо як інтервал частот Δf, виміряний по рівню втрат на 3 дБ нижче за 

фонове значення втрат у лінії передачі [145]. Залежність визначеної таким чином 

ширини лінії Δf3дБ від прикладеної напруги U2 показана на Рис. 6.19 б). Видно, що 

ширина смуги загородження досягає максимального значення ≈49 МГц при напрузі 

U2 = −125 В, і знижується до ≈38 МГц для U2=0. Після зміни полярності напруги, 

прикладеної до п’єзоелектрика, Δf3дБ продовжує зменшуватися дo мінімального 

значення 27 МГц при U2=150 В, а у подальшому знову зростає при збільшенні U2. 
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Таким чином, на даній частоті діапазон керування смугою пропускання становить 

±30% від середнього значення. 

 
Рис. 6.19. Значення внесених втрат на фіксованій частоті та частотна ширина смуги 

по рівню 3 дБ для дволанкового СЗФ як функція напруги, прикладеної до одного із 

композитних резонаторів. Точки – експеримент, суцільні лінії – теорія 

 

Залежності, аналогічні показаним на Рис. 6.17-6.19, були виміряні і при інших 

значеннях центральної частоти СЗФ. Зокрема, на частотах поблизу f=6 ГГц 

максимальне значення внесених втрат становило 37 дБ. На Рис. 6.20 зібрано разом 

всі експериментальні результати по керуванню шириною смуги пропускання 

електричним полем, виміряні у C- та S-діапазонах з кроком в 1 ГГц. Для кращого 

сприйняття результатів по осі абсцис відкладене нормоване значення напруги 

п’єзоелектрика U2-U0, де значення U0 (різне для кожної частоти) відповідає умові 

співпадіння частот ФМР феритових резонаторів обох ланок фільтра. Видно, що для 

кожної із досліджених частот спостерігається суттєва модифікація даного параметра 

СЗФ. Відзначимо при цьому, що інтуїтивно очікуваної зміни смуги пропускання у 

два рази (від співпадаючих по частоті резонансів до резонансів, частоти яких 

відрізняються приблизно на Δf3дБ) не спостерігалося на жодній із частот. 

Експериментально виміряне відношення максимальної ширини смуги пропускання 

до мінімальної змінювалося від 1.4 при 6 ГГц до 1.9 при 3 ГГц. Можливим 

поясненням цього є фоновий рівень поглинання у лінії передачі (що зростав зі 
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збільшенням частоти) який зміщував лінію відліку для смуги загородження по 

відношенню до ідеальної ситуації. 

 
Рис. 6.20. Залежність величини смуги загородження по рівню 3 дБ макету 

дволанкового СЗФ від напруги, прикладеної до однієї із ланок фільтра, виміряна на 

різних центральних частотах 
 

Згідно з моделлю еквівалентної схеми, логарифмічний коефіцієнт передачі для 

регулярної лінії передачі з резонатором, включеним як неоднорідність, задається 

наступним виразом [145] (що є частковим випадком формули (3.2)): 
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ξ  – узагальнена розстройка, Q – власна 

добротність резонатора, а fr =fr(H0, U) – його резонансна частота. Остання, у нашому 

випадку, залежить як від зовнішнього магнітного поля H0, так і від статичної 

електричної напруги, прикладеної до п’єзоелектричного шару (точний вигляд цієї 

залежності наведено вище). 

 Для того, щоб розрахувати теоретичні криві, показані на Рис. 6.19, була 

застосована наступна процедура: по-перше, з експериментальних АЧХ, записаних 

для значення напруги, при якій резонансні частоти двох резонаторів суттєво 

відрізнялися між собою, були визначені еквівалентні параметри окремих 



 269 
 
резонаторів Qi та Ki (i=1, 2) шляхом апроксимації експериментальних даних 

модельною залежністю (6.2). Після цього, резонансна частота одного із резонаторів 

вважалася фіксованою, а інша – такою, що залежить від електричної напруги. 

Реальна залежність fr від U була отримана шляхом інтерполяції з експериментальних 

вимірювань, аналогічних до показаних на Рис. 6.17 б). Нарешті, на основі цих даних 

будувалася сумарна передаточна характеристика фільтра (1) (2)
21 21S ( ) S ( , )f f U+ , з якої вже 

визначалися теоретичні залежності максимальної величини внесених втрат та 3 дБ 

смуги загородження від напруги U . Результати показано на Рис. 6.19 суцільними 

лініями. Бачимо, що має місце добре якісне та кількісне співпадіння. Відмінність 

між розрахунками та експериментальними даними може бути пояснена впливом 

фонових втрат (які ніяк не враховувалися у теоретичній моделі) та відхиленнями 

реальних АЧХ в околі резонансної частоти від модельної кривої (6.2). 

Узгодження між теоретичними та експериментальними точками підтверджує, 

що для даної конфігурації фільтра композитні резонатори, що входять до різних 

ланок є майже повністю розв’язаними, і, відповідно, взаємодіють з падаючою на них 

електромагнітної хвилею незалежно. Це є дуже важливо з огляду на принцип 

функціонування розглянутого фільтра, адже наявність взаємодії між резонаторами, 

привела б до розштовхування їх частот. В свою чергу, це виключило б співпадіння 

резонансних частот феритових резонаторів обох ланок і зробило б неможливим 

формування на АЧХ СЗФ вузького та глибокого режекційного піку.  

 

6.3 Високоефективні твердотільні магнітоелектричні гіратори 

 

6.3.1 Вступ та методика експерименту 

Ідея гіратора була запропонована у 1948 р. [369], як ще одного 

фундаментального елементу електричних схем, у доповнення до резистора, 

конденсатора, індуктивності та трансформатора. Згідно з вказаною роботою, гіратор 

є лінійним пасивним невзаємним елементом без втрат, властивості якого задаються 

наступними співвідношеннями між напругами та струмами на його вході та виході: 

1221 , SIUSIU =−= . Таким чином, він безпосередньо перетворює напругу на вході у 
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струм на виході та навпаки, причому коефіцієнт перетворення має різний знак, 

залежно від напрямку проходження сигналу. Внаслідок цього, гіратор має здатність 

інвертувати властивості підключених до нього радіотехнічних компонентів: 

ємнісний вхідний опір перетворюється на індуктивний, джерело напруги на джерело 

струму, послідовно з’єднаний LC контур веде себе як паралельний, і навпаки. Що 

цікаво, вже у згаданій статті було запропоновано використання матеріалів з 

магнітоелектричними властивостями, як один із перспективних шляхів практичної 

реалізація гіратора. Однак у подальші роки, при спробах реалізації гіратора, він 

завжди виконувався у вигляді комбінації інших електричних елементів. Так, були 

розроблені активні компоненти, які реалізують окремі властивості ідеального 

гіратора [370, 371].  

Перша реалізація гіратора у вигляді окремого твердотільного компонента була 

здійснена лише недавно [372, 373]. Було показано, що при розміщенні 

багатошарових ламінатів з магнітострикційного сплаву та п’єзоелектричної 

кераміки всередині котушки-соленоїду, утворений двополюсник (в якому два 

електричні контакти під’єднуються до електродів п’єзоелектрика, а ще два – до 

соленоїда) демонструє електричні характеристики, аналогічні до введених у [369] 

для гіратора. Зокрема, вхідний струм низької частоти, що подається на соленоїд, 

перетворюється у змінну напругу тієї ж частоти на електродах п’єзоелектрика. 

 Розглянуті МЕ композити мають перспективи застосування як унікальні за 

властивостями компоненти електронних схем, що можуть передавати без втрат 

електричну енергію, здійснюючи при цьому перетворення напруги у струм [373] або 

вхідного імпедансу Z у вихідний імпеданс 1/Z [372]. Більш того, за допомогою 

гіратора можна здійснити ефективну передачу енергії від джерела напруги до 

навантаження, яке має схожі з ним електричні характеристики (наприклад, низький 

опір). Така проблема є актуальною для фотовольтаїки, пристроїв, що збирають 

енергію оточуючого середовища, та систем індуктивної безпровідної передачі 

енергії. 

Для проведення досліджень було виготовлено декілька тришарових планарних 

МЕ структур, що складалися з двох шарів поздовжньо намагніченого 
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магнітострикційного матеріалу (Ni0.8Zn0.2Fe2O4+0.3% MnCO3, скорочено НЦФ) та 

проміжного шару попередньо поляризованої п’єзоелектричної кераміки ЦТС. 

Додавання марганцю було зроблено з метою зменшення електричної провідності 

феритів, за рахунок придушення процесу утворення іонів Fe2+, які сприяють 

виникненню у матеріалі провідності стрибкового типу. Переваги використання 

магнітострикційних шарів на основі феритів, на противагу металевим сплавам, 

полягають у суттєво менших індуктивних струмах та незначних втратах на 

гістерезис при перемагнічуванні змінним струмом. Як наслідок, структури «ферит-

ЦТС» мають значно вищу добротність, і відповідно, демонструють кращий 

коефіцієнт корисної дії (ККД). 

Для збудження гіратора змінним магнітним полем вся структура 

розміщувалася всередині соленоїду, виготовленого з товстого мідного дроту. 

Схематичне зображення та еквівалентна схема дослідженої планарної структури 

наведені на рис. 6.21.   

 
Рис. 6.21. Схематичне зображення та еквівалентна схема тришарової МЕ структури 

НЦФ-ЦТС-НЦФ разом зі збуджуючим соленоїдом 

 

Полікристалічний ферит Ni0.8Zn0.2Fe2O4 з домішками 0.3% MnCO3 був 

синтезований співробітниками Оклендського університету (м. Рочестер, Мічиган, 

США) за традиційною методикою отримання феритової кераміки, з остаточним 

спіканням при ~1300 °C протягом 5 годин. Потім дві однакові пластини фериту 
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приклеювалися епоксидним клеєм з обох боків до шару полікристалічної 

п’єзоелектричної кераміки Pb(Zr,Ti)O3 (ЦТС), утворюючи, таким чином, ядро 

магнітоелектричного гіратора. Геометричні параметри феритового та 

п’єзоелектричного шару наведені далі для кожного конкретного випадку. До 

верхнього та нижнього електродів шару ЦТС приєднувалися тонкі мідні дротини, 

утворюючи ємнісний порт гіратора. Далі структура розміщувалася всередині 

соленоїду, намотаного ізольованим мідним проводом з густиною витків 70-75 1/мм. 

Вхідний та вихідний контакти соленоїда утворювали індуктивний порт гіратора. 

З фізичної точки зору, принцип роботи гіратора був наступний. 

Низькочастотний гармонічний сигнал, що подавався на соленоїд, створював 

всередині котушки змінне магнітне поле, амплітуда якого була пропорційна 

амплітуді змінного струму в котушці. Магнітне поле, взаємодіючи з феритом, 

генерувало у ньому акустичні коливання тієї ж частоти (прямий магнітострикційний 

ефект). Ці коливання передавалися механічно зв’язаному з феритом шару 

п’єзоелектрика, у якому з’являлися коливання електричної напруги (прямий 

п’єзоелектричний ефект). Саме цей сигнал і реєструвався як вихідний. Амплітуда 

вихідного сигналу суттєво зростала при співпадінні частоти вхідного сигналу з 

власною частотою механічних коливань всієї тришарової структури. Передача 

енергії від індуктивного до ємнісного портів вважалася роботою МЕ гіратора у 

прямому режимі. Відповідно, передача сигналу від ємнісного до індуктивного 

портів позначалася як зворотній режим роботи. 

Дослідження енергетичних характеристик гіратора проводилося за кімнатної 

температури з використанням вимірювальної установки, схематично зображеної на 

Рис. 6.22. Спочатку функціональний генератор (Wavetek Model 130) створював 

гармонічний сигнал, частота якого могла змінюватися у широких межах. Потім цей 

сигнал підсилювався до заданої величини за допомогою підсилювача Krohn-Hite 

Model 700. При зміні частоти коефіцієнт підсилення регулювався таким чином, щоб 

зберегти постійну амплітуду змінного струму через соленоїд (а отже, і постійну 

амплітуду змінного магнітного поля). Невеликий резистор Rвим≈1-5 Ом підключався 

послідовно із соленоїдом з метою вимірювання вхідного струму гіратора Iвх. За 
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допомогою швидкодіючого осцилографу Tektronix TBS 1022 реєструвалося миттєве 

значення вхідної напруги, що подавалася на індуктивний порт гіратора, а також 

падіння напруги на вимірювальному резисторі, яке було пропорційне вхідному 

струму. Ємнісний вихід гіратора був навантажений прецизійним резистором з 

магазину опорів. Амплітуда напруги на цьому резисторі вимірювалася за допомогою 

іншого осцилографу тієї ж моделі. 

 
Рис. 6.22. Схема вимірювальної установки для визначення ККД 

магнітоелектричного гіратора на основі планарної тришарової структури 

   

 Планарна структура розміщувалася у постійному магнітному полі, 

прикладеному вздовж її довгої сторони. Поле створювалося електромагнітом з 

джерелом живлення HP E3611A і могло регулюватися з метою намагнічування 

феритових шарів до стану, який характеризується найбільшим значенням 

п’єзомагнітного коефіцієнту.  

 Дійсна частина вхідної потужності, що подавалася на вхід гіратора 

розраховувалася шляхом усереднення по повному періоду миттєвої вхідної 

потужності Pвх(t)=Uвх(t)Iвх(t). Така процедура була обрана через те, що вхідний 

імпеданс гіратора представляв собою комплексну величину, відповідно, мав місце 

скінчений зсув фаз між вхідною напругою та вхідним струмом, який, до того ж, 

залежав від частоти сигналу. Тому найдоцільніше було визначати дійсну частину 
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вхідної потужності безпосередньо за означенням. Вхідна напруга вимірювалася 

безпосередньо осцилографом на вході 1: Uвх(t)=U1(t), а вхідний струм знаходився з 

падіння напруги на вимірювальному резисторі, яке вимірювалося на вході 2, 

Iвх(t)=U2(t)/Rвим. Таким чином,  

1 2
0

( ) ( )
1

T

вх
вим

U t U t dt
P

R T
=

∫
     (6.3) 

 Середнє значення добутку двох напруг )(1 tU  та )(2 tU  за інтервал часу T , що 

дорівнював кільком періодам коливань вхідного сигналу, обчислювалося 

автоматично, з використанням вбудованих функцій осцилографу. 

Вихідна потужність Pвих визначалася за виміряним падінням напруги 3( )U t  на 

резисторі навантаження RН, під’єднаному до виходу гіратора (див. Рис. 6.21): 

( )
2 23

30

( )
1

T
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вих

Н Н

U t dt U
P

R T R
= =

∫
    (6.4) 

Спрощену формулу (6.4) можна було застосувати, оскільки у цьому випадку 

резистор RН представляв собою чисто активний опір. Середньоквадратичне значення 

3RMSU  обчислювалося з використанням вбудованих можливостей осцилографу. 

 Остаточно, ККД гіратора по потужності визначався як  

100%вих

вх

P
P

η = ⋅      (6.5) 

  

6.3.2 Експериментальні вимірювання коефіцієнта корисної дії 

Як показали дослідження, найбільший ККД гіратора досягався на власній 

частоті механічного резонансу структури, або близьких до неї. Приклади залежності 

ККД передачі потужності від частоти сигналу наведено далі, на Рис. 6.24. При 

цьому відзначимо, що ККД суттєво залежав від величини опору навантаження на 

виході гіратора. Типовий приклад залежності η  від RН (для структури 

Ni0.8Zn0.2Fe2O4-ЦТС-Ni0.8Zn0.2Fe2O4) показано на Рис. 6.23. Виміри проводилися на 

резонансній частоті 136.2 кГц, при поздовжньому сталому полі Н0=105 Е. Видно, що 

ця залежність має один, не дуже гострий, екстремум, розташований у районі RН=2 
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кОм, де ефективність передачі енергії досягає максимуму, а потім поступово спадає. 

Причина такої поведінки ККД буде теоретично пояснена нижче. Зазначимо, що всі 

частотні залежності коефіцієнта корисної дії, представлені далі на рисунках, 

вимірювалися саме для оптимального для кожної структури опору навантаження. 

 
Рис. 6.23. Типова залежність ККД по потужності МЕ гіратора від величини опору 

навантаження, приєднаного до ємнісного виходу 

 

Першим етапом дослідження було вивчення залежності ККД структури від 

коефіцієнту заповнення соленоїду. Для цього було виготовлено дві структури 

різного розміру та три котушки-соленоїди різного перерізу. Результати вимірів ККД 

таких гіраторів в околі частоти механічного резонансну для різних значень 

коефіцієнтів заповнення К (що визначався як відношення площі перерізу гіратора до 

площі перерізу соленоїда) наведені на Рис. 6.24. Зразки складалися з двох шарів 

Ni0.8Zn0.2Fe2O4 з домішками Mn та проміжного шару ЦТС. При цьому геометричні 

параметри досліджених структур були наступними: 

для кривої на Рис. 6.24 а): шар НЦФ – 4.5х0.5х19 мм3, шар ЦТС – 4.5х0.5х20 

мм3, переріз соленоїда – 125 мм2, коефіцієнт заповнення К=0.05; 

для кривої на Рис. 6.24 б): шар НЦФ – 4.5х0.5х19 мм3, шар ЦТС – 4.5х0.5х20 

мм3, переріз соленоїда – 43 мм2, коефіцієнт заповнення К=0.16; 
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для кривої на Рис. 6.24 в): шар НЦФ – 4.5х0.5х19 мм3, шар ЦТС – 4.5х0.5х20 

мм3, переріз соленоїда – 26 мм2, коефіцієнт заповнення К=0.26; 

для кривої на Рис. 6.24 г): шар НЦФ – 4.5х0.75х19 мм3, шар ЦТС – 4.5х0.5х20 

мм3, переріз соленоїда – 26 мм2, коефіцієнт заповнення К=0.35. 

 

 
Рис. 6.24. Залежність ККД по потужності МЕ гіратора від частоти при різних 

значеннях коефіцієнту заповнення. Магнітне поле та опір навантаження, при яких 

проводилися вимірювання, вказані на графіках 

 

 З результатів, показаних на Рис. 6.24 однозначно випливає, що збільшення 

коефіцієнту заповнення сприяє зростанню ККД. Так, величина η  на частоті 

резонансу зросла від 49 % при К=0.05 до 73 % при К=0.35.  Керуючись отриманими 

результатами, на наступному етапі дослідження МЕ гіратора витки проводу 
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соленоїда намотувалися безпосередньо на тришарову структуру, так, щоб коефіцієнт 

заповнення наближався до 1. Досліджуваний зразок тепер мав наступні розміри: 

шари НЦФ – 5х1х38 мм3, шар ЦТС – 6х0.5х30 мм3. Щільність витків соленоїда 

становила 30 1/мм, повна кількість витків – 300.  

Приклад частотної залежності вхідної та вихідної потужностей, а також ККД 

по потужності як функцію частоти сигналу наведено на Рис. 6.25. Рисунок показує 

зміну вказаних величин у діапазоні частот 65-85 кГц, у межах якого знаходиться 

частота механічного резонансу. Поздовжнє магнітне поле було Н0=70 Е, а 

оптимальний опір навантаження RН=500 Ом. На частоті 73.9 кГц значення ККД 

досягало η=89.3%. Цей результат демонструє, що МЕ гіратори на основі шарів НЦФ 

та ЦТС можуть забезпечувати дуже високий ККД перетворення потужності. 

 
Рис. 6.25. Частотна залежність ККД магнітоелектричного гіратора у складі 

тришарової структури НЦФ-ЦТС-НЦФ та безпосередньо намотаного соленоїда 

 

Наведемо тепер теоретичні обґрунтування отриманих експериментальних 

результатів. Як показують розрахунки [374], максимальний коефіцієнт корисної дії 

гіратора на резонансній частоті 2r rfω π=  досягається за умови, що опір 

навантаження дорівнює ємнісному опору п’єзоелектрика на цій же частоті: 

01/ ( )H rR Cω= , де С0 – ємність п’єзоелектричного шару, і становить 
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де kp та km – коефіцієнти, що характеризують п’єзоелектричні та 

магнітострикційні властивості відповідних прошарків, а 1R  – еквівалентний опір 

гіратора, який є обернено пропорційним до електромеханічної добротності 

структури Qm. Отже, композити, які мають високу механічну добротність, повинні 

демонструвати і високе значення ККД на частоті резонансу. 

Таким чином наявність на Рис. 6.23 максимуму ККД при деякому значенні 

опору навантаження можна пояснити тим, що саме у цій точці опір RН дорівнює 

реактивному опору п’єзоелектрика для даної конкретної структури. Самі тоді слід 

очікувати передачі максимальної потужності у опір навантаження, і, отже, 

найбільшого ККД системи у цілому. З іншого боку, оцінки, зроблені за формулою 

(6.6) для типових експериментально виміряних значень матеріальних параметрів 

НЦФ та ЦТС [374, 375] та механічної добротності Qm=900-1000 дають максимальне 

значення η  для розглянутої тришарової структури на рівні 96%. Таким чином, 

знайдений з Рис. 6.25 ККД η≈90%. цілком узгоджується теоретичною оцінкою. 

 Результати цього підрозділу показують, що твердотільні магнітоелектричні 

гіратори в околі частоти електромеханічного резонансу та за умови правильно 

підібраного опору навантаження можуть працювати як ефективні конвертори 

електричної потужності з високим ККД, що досягає майже 90 %. 

 

6.4 Магнітоелектрична взаємодія у композитних наноструктурах 

феромагнетик-сегнетоелектрик 

 

Композитні мультифероїки, що складаються з сегнетоелектричної та 

феромагнітної фаз, інтенсивно вивчаються з метою поглибленого розуміння 

природи МЕ зв’язку між окремими фазами та дослідження перспектив їх 

використання у сенсорах та керованих електричним полем високочастотних 

пристроях [64, 66, 110]. Особливий інтерес являють нанорозмірні матеріали, адже у 
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них відношення площі поверхні контакту до об’єму складових фаз більше, ніж у 

макроскопічних композитів, і можна очікувати сильніший МЕ зв’язок [376, 377].  

 

6.4.1 Магнітоелектричні композити з коаксіальних нановолокон 

Одним із напрямів вивчення МЕ ефекту у композитних наноструктурах є 

дослідження коаксіальних нановолокон, серцевина та оболонка яких складаються з 

різних фаз. Досліджені у роботі композити були виготовлені співробітниками 

хімічного факультету Оклендського університету методом електропрядіння [378] із 

прекурсорів фериту нікелю NiFe2O4 (NFO) та ЦТС (PZT) у вигляді золь-гелю зо 

допомогою коаксіальної формуючої сталевої голки. В подальшому волокна 

піддавалися відпалу при температурі 650 °С та упорядкуванню в однорідному або 

неоднорідному магнітному полі. Було виготовлено та досліджено два типі 

композитів: зразок A, у якого серцевина (діаметром 200 нм) складалася з ЦТС, а 

оболонка (товщиною 125 нм) – з фериту нікелю та зразок Б з 450 нм серцевиною з 

фериту нікелю та 175 нм оболонкою з ЦТС. Зображення обох зразків, зроблене за 

допомогою скануючого тунельного мікроскопу, наведено на Рис. 6.26.  

 
Рис. 6.26. Зображення композитних нановолокон двох типів 

 

Сегнетоелектричні властивості композитів вивчалися шляхом дослідження 

залежності квазістатичної поляризації P від прикладеного електричного поля E. 

Вивчення прямого МЕ ефекту здійснювалося шляхом вимірювання впливу 

прикладеного у площині зразків магнітного поля на параметри сегнетоелектричної 

петлі гістерезису. При цьому для волокон обох типів при збільшенні магнітного 
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поля спостерігалося зростання P. Зокрема, відносна зміни остаточної поляризації 

)0(/))0()(( 000 ==− HPHPHP rrr  при Н0=7 кЕ досягала 5% для зразка А та понад 3% для 

зразка Б. Оскільки вказана величина має залежати від відносної долі феритової фази, 

зразок А (80% фериту) очікувано демонструє більший ефект, ніж Б (32% фериту). 

 
Рис. 6.27. Відносна зміна НВЧ діелектричної проникності композитних 

мультифероїків у магнітному полі (невпорядковані волокна) 

 

Окрім цього, було здійснено дослідження високочастотного МЕ ефекту на 

частотах 20-22 ГГц, яке полягало у вимірюванні змін НВЧ діелектричної 

проникності композитного матеріалу, викликаних постійним магнітним полем, що 

варіювалося у межах 0-8 кЕ. Частотний діапазон обирався таким чином, щоб при 

вказаному Н0 частота ФМР у матеріалі не потрапляла у його межі. Вимірювання 

проводилися у прямокутному металевому хвилеводі стандарту WR-42, за 

допомогою програмного забезпечення 85071E від Agilent. Зразок, що повністю 

перекривав переріз хвилеводу, являв собою шар нановолокон зразка Б товщиною 0.8 

мм, нанесену на скляну підкладку. Зовнішнє магнітне поле було прикладено у 

площині зразка. Результати вимірювань показали, що для невпорядкованих волокон 

діелектрична проникність у вказаному частотному діапазоні зростала при 

збільшенні магнітного поля (див. Рис. 6.27), у той час як для впорядкованого у 

магнітному полі матеріалу, навпаки, зменшувалася. При цьому відносне зростання 

rε ′  складало, як це видно з рисунку, до 8%. 
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6.4.2 Магнітоелектричні агломерати зі сферичних наночастинок, 

виготовлені методом самоорганізації  

Наступна частина присвячена дослідженню агломератів зі сферичних 

наночастинок фериту нікелю та титанату барію (BTO), виготовлених 

співробітниками хімічного факультету Оклендського. В ході виготовлення 

дослідних зразків наночастинки фериту та сегнетоелектрику діаметрами 10-100 нм, 

занурювалися у розчини органічних сполук, де на їх поверхню осаджувалися 

молекули, що містили компліментарні хімічні групи. Потім розчини змішувалися у 

присутності каталізатора і між молекулами на їх поверхні відбувалася хімічна 

реакція [379], що призводило до самоорганізації окремих частинок у композитні 

агломерати. Структура та хімічний склад отриманих таким чином агломератів 

вивчалися різними методами, що підтвердили утворення кулястих композитів, у 

яких серцевина та оболонка складалася з частинок різного типу (див. Рис. 6.28). 

Всього було виготовлено три типи композитів: з серцевиною зі 100 нм 

сферичної частинки фериту нікелю та оболонкою з 50 нм частинок титанату барію 

(зразок А) та з серцевиною з 50 нм або 100 нм частинок титанату барію та 

оболонкою з 10 нм частинок фериту нікелю (зразки Б та В). 

 
Рис. 6.28. Зображення досліджуваних композитних структур 

 

Наявність у синтезованих композитах магнітного та електричного 

впорядкування було підтверджено шляхом проведення вимірювань петель 

магнітного та сегнетоелектричного гістерезису за кімнатної температури, а також 

дослідженням ФМР при нормальному та дотичному намагнічуванні. 
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Рис. 6.29. Частотна залежність дійсної частини діелектричної проникності для зразка 

А при різних значення магнітного поля та її відносна зміна при Н0=4 кЕ 

 

Присутність у композитних наноагломератах прямого МЕ ефекту 

експериментально підтверджувалося впливом сталого магнітного поля Н0 на 

квазістатичну сегнетоелектричну поляризацію P та на високочастотну діелектричну 

проникність. Так, для зразка А остаточна поляризація та коерцитивна сила при 

Н0=2.5 кЕ зростали на 3.8%, а для зразка C – зменшувалися на 4.8% та 2.9%, 

відповідно. Така різниця може пояснюватися зміною діючої на титанат барію 

магнітострикційної механічної деформації зі стискуючої на розтягуючу при 

взаємозаміні матеріалів ядра та оболонки. Вимірювання високочастотного МЕ 

ефекту проводилося у діапазоні частот 16-18 ГГц, за методикою, описаною у 

попередньому пункті. Зразок товщиною 0.89 мм повністю перекривав переріз 

хвилеводу. Частотні залежності дійсної частини діелектричної проникності для 

різних значень магнітного поля в інтервалі 0-4 кЕ для зразку А наведені на Рис. 6.29. 

Бачимо, що в усьому діапазоні частот при збільшенні магнітного поля має місце 

зменшення rε ′ , відносна зміна якої при Н0=4 кЕ становила від -1 до -1.7%. 

Було проведено ще одне дослідження, інших, заново синтезованих, 

композитних агломератів зі 100 нм сферичних наночастинок фериту нікелю, 

оточених 50 нм частинками титанату барію. Дослідження у них МЕ ефекту 

проводилося на частотах міліметрового діапазону і полягало у вимірюванні 
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відносної діелектричної проникності у діапазоні частот 16-24 ГГц при різних 

значеннях магнітного поля. При цьому порівнювалося дві різні ситуації: коли у 

розглянутому діапазоні відсутні власні діелектричні резонанси зразка, і коли 

розміри зразка такі, що на цих частотах може спостерігається діелектричний 

резонанс. Дослідження проводилось з використанням векторного аналізатора НВЧ 

кіл та хвилеводу стандарту WR-42. Висушений композитний матеріал спресовувався 

у пластинки розмірами 10.7 х 4.3 мм2, що повністю перекривали переріз хвилеводу. 

Постійне магнітне поле величиною 0-5 кЕ прикладалося у площині зразка. 

 
Рис. 6.30. Частотна залежність rε ′  для а) нерезонансної та б) резонансної товщини 

композиту при різних значення магнітного поля 

 

Частотна дисперсія дійсної частини відносної діелектричної проникності для 

зразка нерезонансної товщини 0.55 мм показана на Рис. 6.30 а). Бачимо, що 

діелектрична проникність майже не залежить від частоти, і демонструє невелике 

зниження (на 1-1.5 %) при полі у 4 кЕ. Натомість, при дослідженні зразка з 

резонансною товщиною 0.43 мм (Рис. 6.30 б) в околі резонансної частоти 

спостерігається значна зміна значення ефективної діелектричної проникності. Так, в 

інтервалі частот 19-20 ГГц зростання виміряної rε ′  при Н0=4 кЕ досягало 23%.  

Важливим аспектом дослідження МЕ ефекту у зразках резонансних розмірів є 

можливість визначення змін діелектричної проникності шляхом вивчення 

залежності частоти магнітодинамічного резонансу fr від прикладеного поля. Дійсно, 
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оскільки резонансна частота залежить від rε ′  (див. вирази (2.1), (2.2) з Розділу 2) 

будь-які її зміни (в тому числі і викликані магнітним полем) знаходять своє 

відображення у fr. В ході вимірювань було встановлено, що при зміні Н0 від 0 до 5 

кЕ резонансна частота зразка збільшувалася від 19.3 ГГц до майже 20 ГГц. Це було 

пояснено зменшенням діелектричної проникності внаслідок МЕ ефекту, оскільки, 

скажімо, зміни магнітної проникності феритової фази у магнітному полі мали б 

призвести до початкового зниження, а не зростання частоти [31]. Визначені таким 

чином відносні зміни діелектричної проникності 0 0 0( ( ) ( 0)) / ( 0)r r rH H Hε ε ε′ ′ ′− = =  

показано на Рис. 6.31 точками. 

 
Рис. 6.31. Порівняння теоретично розрахованих та експериментальних залежностей 

відносної зміни діелектричної проникності від магнітного поля 

 

Для пояснення отриманих результатів була застосована модель МЕ ефекту у 

композитних двофазних наноструктурах типу ядро-оболонка розвинена професором 

Петровим В. М з Новгородського державного університету ім. Ярослава Мудрого. 

При цьому спочатку визначалася ефективна діелектрична проникність композитної 

структури за моделлю ефективного середовища з урахуванням пористості 

сегнетоелектричної оболонки та макроскопічного зразка у цілому [380]. Далі, для 

заданого магнітного поля знаходилась рівноважна орієнтація намагніченості у 

феритовій фазі, а потім – з урахуванням механічного зв’язку на межі розділу фаз – 
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значення поляризації сегнетоелектричної оболонки, що відповідало мінімуму повної 

вільної енергії системи. Нарешті, зміна діелектричної проникності оболонки 

визначалася зі співвідношення 11
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та об’єм сегнетоелектричної оболонки. Після цього, за описаної вище способом, 

визначалася ефективна проникність всього середовища. Порівняння теорії з 

експериментальними даними наведено на Рис. 6.31. Як бачимо, відповідність між 

розрахунками та вимірами є цілком задовільною. 

Основні результати цього розділу опубліковані у журнальних статтях [381–

390], патенті на корисну модель [391], а також висвiтленi у тезах, працях та 

матерiалах мiжнародних наукових конференцiй [392–393]. 

 

6.5 Висновки до розділу 

 

При дослідженні експериментального макета одноланкового СПФ з елементом 

зв’язку на основі композитного ферит-п’єзоелектричного резонатора встановлено, 

що він допускає перестроювання центральної частоти у широких межах (від 1 до 3 

ГГц) магнітним полем, а також значно більш швидке та енергоефективне 

перестроювання електричним полем, прикладеним до п’єзоелектричної компоненти 

композитного резонатора, щоправда, у більш вузькому діапазоні (≈ 0.1 ГГц). 

З’ясовано, що при перестроюванні (як магнітному, так і електричному) форма АЧХ 

фільтра змінюється несуттєво, однак внесені втрати зменшуються при зростанні 

центральної частоти і досягають мінімальних значень на частотах, вищих за 2.4 ГГц. 

 Теоретичне моделювання АЧХ багатоланкових фільтрів на основі дослідженої 

конструкції показало, що збільшення кількості ланок призводить до зменшення 

смуги пропускання та зростання позасмугових втрат, однак це відбувається за 

рахунок збільшення втрат на центральній частоті. При цьому отримані параметри 

дволанкового фільтра знаходяться на рівні опублікованих у літературі результатів. 

 Запропоновано і теоретично досліджено модель дволанкового фільтра з 

індивідуальним управлінням АЧХ окремих ланок за рахунок незалежної подачі 
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електричної напруги на відповідні керуючі елементи, що забезпечує можливість 

керування формою смуги пропускання фільтра. При цьому ширина смуги 

пропускання регулюється у межах від 19 до 65 МГц, а форма амплітудно-частотної 

характеристики фільтра змінюється від гаусової до прямокутної та двогорбої. 

Проведені числові оцінки показали, що перестроювання за рахунок пружної 

деформації феритової плівки дозволяє досягти тривалості перестроювання 100τ <  
нс за витрати енергії на один цикл перестроювання W<1 мДж. Для збільшення 

швидкості перестроювання та зменшення енерговитрат необхідно використовувати 

зразки п’єзоелектрика у формі циліндра з мінімально можливим об’ємом. 

Запропоновано та експериментально досліджено оригінальну конструкцію 

дволанкового смугозагороджуючого фільтра S- та C-діапазонів з подвійним 

керуванням електричним та магнітним полями на основі композитного ферит-

п’єзоелектричного резонатора. Реалізовано два режими керування параметрами 

фільтра. У першому режимі, коли до резонаторів обох ланок прикладалася однакова 

електрична напруга, був виміряний лінійно залежний від напруги зсув центральної 

частоти фільтра на 65-70 МГц у діапазоні частот 2-6 ГГц. У другому режимі, коли 

електрична напруга прикладалася тільки до однієї ланки, спостерігалася суттєва 

модифікація АЧХ фільтра, зокрема, величина максимальних внесених втрат на 

центральній частота змінювалася на 14-17 дБ (залежно від центральної частоти), 

досягаючи максимального значення у 37 дБ. Значення ширини смуги режекції по 

рівню 3 дБ при цьому змінювалася у 1.4-1.9 разів. Властивість фільтра змінювати 

форму АЧХ під впливом зовнішнього електричного сигналу може знайти 

застосування у системах аналогової обробки інформації з параметрами, які 

динамічно модифікуються відповідно до особливостей спектра вхідного сигналу, 

забезпечуючи таким чином більш ефективне використання частотного ресурсу. 

 В ході експериментальних досліджень магнітоелектричних твердотільних 

гіраторів на основі тришарових планарних структур Ni0.8Zn0.2Fe2O4-Pb(Zr,Ti)O3-

Ni0.8Zn0.2Fe2O4, розміщених всередині соленоїду, показано, що на частотах, близьких 

до основної моди електромеханічного резонансу структури, гіратор при роботі на 

узгоджений опір навантаження демонструє ККД передачі енергії майже 90%. Цей 
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результат пояснюється високим значенням механічної добротності композитної 

структури та зменшенням індуктивних втрат за рахунок введення до складу фериту 

невеликої кількості Mn. Експерименти показали, що при зростанні відношення 

площі перерізу структури до площі перерізу соленоїда ККД збільшується, що 

зумовило вибір конструкції гіратора, при якій соленоїд намотувався безпосередньо 

на МЕ композит. Такі твердотільні гіратори, завдяки простій структурі та високому 

коефіцієнту передачі потужності, можуть знайти своє застосування у компактних 

перетворювачах струм-напруга чи напруга-струм для силової електроніки. 

Досліджено МЕ взаємодію у нанорозмірних композитних мультифероїках, а 

саме, коаксіальних нановолокнах з серцевиною із ЦТС та оболонкою з фериту 

нікелю (або навпаки) та агломератах зі сферичних наночастинок нікелевого фериту 

та титанату барію (діаметром 10-100 нм). Ці структури становлять інтерес внаслідок 

суттєво більшого відношення площі контакту фаз до їх об’єму, у порівнянні з 

макроскопічними зразками. Експериментальні вимірювання показали наявність у 

таких нанокомпозитах прямого МЕ ефекту (як квазістатичного, так і 

високочастотного). У останньому випадку зміна діелектричної проникності 

матеріалу у діапазоні частот 16-24 ГГц при прикладанні магнітного поля для 

окремих композитів досягала 8% (для зразків нерезонансних розмірів) та майже 23% 

для зразків з резонансною товщиною на частоті магнітодинамічного резонансу.  
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РОЗДІЛ 7 

ІНДУКОВАНІ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ НЕЛІНІЙНІ 

МАГНІТОЕЛЕКТРИЧНІ ЕФЕКТИ У МАГНІТОВПОРЯДКОВАНИХ 

МАТЕРІАЛАХ 

 

7.1  Феноменологічна теорія нелінійного магнітоелектричного ефекту у 

гексаферитах М- та Y-типів 

 

Для феноменологічного опису лінійних та нелінійних МЕ ефектів у 

магнітовпорядкованих матеріалах слід розглянути вираз для густині вільної енергії 

феримагнетика, які у загальному випадку можна представити як: 

( , ) ( , ) ( , )E M MES SW W E W H EP HM W= + +      (7.1)  

де ,E H  – це електричне та магнітне поля, а символами SP  і SM позначені 

спонтанні поляризація і намагніченість. Повна енергія МЕ матеріалу складається із 

магнітного, електричного і магнітоелектричного вкладів. Завдяки останньому 

(магнітоелектричному) доданку і поляризація /i iP W E= −∂ ∂ , і намагніченість зразка 

/i iM W H= −∂ ∂ , стають функціями електричного і магнітного поля одночасно. Втім, 

така форма запису енергії початково вводилася для парамагнітних матеріалів, і тому 

не завжди є адекватною для магнітовпорядкованих анізотропних феромагнетиків.  

Надалі, перший доданок у (7.1) буде опущений, бо він не містить складових, 

які були б пов’язані з магнітною підсистемою мультифероїка. Другий доданок, що 

відповідає за густину вільної енергії магнітної підсистеми за відсутності 

електричного поля, у загальному випадку, має включати у себе обмінну енергію, 

енергію взаємодії магнітних моментів з зовнішніми статичним та динамічним 

магнітними полями (Зеєманівську енергію), диполь-дипольну енергію, енергію спін-

орбітальної взаємодії, тощо [394]. У даній роботі як базовий буде використано вираз 

для об’ємної густини магнітної вільної енергії анізотропного, однорідно 

намагніченого зовнішнім магнітним полем, феромагнетика у вигляді [107, 394]: 

( )
0

1( , )
2

m
M i i i i ij i jW H M H M H KM α α= − − + .   (7.2) 
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Він включає у себе диполь-дипольну, Зеєманівську і спін-орбітальну складові 

(тут / | |i iM Mα = , ijK  – константи анізотропії). Розмагнічуюче поле, у загальному 

випадку, задається виразом 
2

( ) ' '
' ' '

1( ) ( )m
i k

i kV

H M d
r r

⎛ ⎞∂ ⎜ ⎟=
⎜ ⎟∂ ∂ −⎝ ⎠

∫r r r
r r

 [394]. Для однорідно 

намагнічених тіл еліпсоїдальної форми ця формула спрощується і набуває вигляду 
( ) ( ) ( )m
i ij jH N M=r r , де ijN - тензор розмагнічуючих коефіцієнтів. 

Розглянемо також важливий для нашої задачі випадок, коли феромагнітний 

зразок у формі тонкої пластинки знаходиться у ненасиченому стані, і, за відсутності 

зовнішнього магнітного поля, складається зі смугових доменів рівного об’єму та з 

протилежно направленими векторами статичної намагніченості. Якщо вектори 

намагніченості окремих доменів направлені перпендикулярно до поверхні зразка, 

магнітна складова вільної енергії, що складається із диполь-дипольної та спін-

орбітальної складових є наступною (верхній індекс позначає різні домени) [107]: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 1 1 2 22 1( ) ( )
2 2M i i i i ij i j i jW M n M n Kπ α α α α= − + + .  (7.3) 

Тут n  – вектор нормалі до доменної границі. 

Вплив електричного поля на магнітні параметри феромагнетика (та навпаки, 

магнітного поля на електричні властивості) описується третім доданком, який 

традиційно представляється у вигляді ряду по зростаючим ступеням електричного 

та магнітного полів [73, 79, 395]. В нашому випадку достатньо обмежитися 

квадратичними по E  доданками: 

2
0

( , , ) 1
ME ijk j k i ijkl k l i j ijk j k i ijkl k l i jW E B M E E B E E E E B E E M

M
Mγ δ α α γ δ− = +=+ ,  (7.4) 

де 4i i iB H Mπ= + . Властивості тензорів ijkγ  та ijklδ , що входять до виразу (7.4), 

визначаються кристалографічною симетрією феромагнетика [395]. У цьому виразі 

враховано, що кристалічна структура гексаферитів М- та Y-типів з колінеарним 

магнітним впорядкуванням містить центр інверсії [77], а, отже, лінійні по 

електричному полю доданки jiij BEα  та kjiijk BBEβ  (що описують, відповідно, лінійний 

МЕ та електробімагнітний ефекти) відсутні. З тієї ж самої причини всі доданки 

вищого порядку у MEW  можуть містити компоненти E  лише у парних ступенях.  
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Відзначимо також, що у (7.4) використовується магнітна індукція B  замість 

магнітного поля H , оскільки саме така форма запису є більш виправданої для 

магнітовпорядкованих матеріалів з ненульовою спонтанної намагніченістю [79, 

395]. Звісно, для випаду парамагнетиків обидві форми запису є еквівалентними.  

Нарешті, зазначимо, що для зручності при подальших розрахунках змін 

статичної намагніченості можна ввести нормований магнітобіелектричний тензор 

згідно з 4ijk ijkπγ γ′ =  (це відповідає переходу до приведеної Гаусової системи одиниць). 

У виразі (7.4) тензор ijkγ  ( ijkγ ′ ) описує так званий «магнітобіелектричний» 

(МБЕ) ефект, тобто зміну намагніченості матеріалу, яка є пропорційною до квадрату 

електричного поля, у той час як ijklδ  відповідає за «бімагнітобіелектричний» внесок у 

константу магнітної кристалографічної анізотропії [395].  

Розглянемо спочатку перший із магнітоелектричних доданків, який позначимо 
BEE

ME ijk j k iW E E Bγ= − . Визначимо характерний вигляд тензора ijkγ  для конкретного 

випадку гексаферитів М-типа з колінеарною намагніченістю підґраток (магнітна 

точкова група 6 / mm m′ ′  [77]). Застосувавши принцип Неймана [77], можна показати, 

що тензор, який буде інваріантним відносно симетрійних перетворень даної 

точкової групи, містить лише 7 відмінних від нуля коефіцієнтів (з них 3 

незалежних): 

15

15

31 31 33

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0
il

γ
γ γ

γ γ γ

⎛ ⎞
⎜ ⎟= ⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

.    (7.5) 

Тут напрям осі симетрії 6-го порядку позначено індексом 3, а для другої пари 

індексів у ijkγ використано скорочений запис. Відзначимо, що за зовнішнім виглядом 

цей тензор співпадає з п’єзомагнітним тензором ijkΛ  для даної точкової групи (хоча 

фізичний зміст компонентів тензора, звичайно, зовсім інший) [77]. Математично це 

є наслідком того, що добуток двох полярних векторів j kE E  при операціях симетрії 

перетворюється точно так само, як і тензор механічних напружень [73].  

Зміна статичної намагніченості внаслідок присутності в енергії 

магнітобіелектричного доданку, за визначенням, описуються формулою 
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BEE
BEE ME

i ijk j k
i

WM E E
H

γ∂
Δ = − =

∂
 або (4 )BEE

i ijk j kM E Eπ γ ′Δ = . 

Розглянемо тепер ситуацію, коли зовнішнє магнітне поле і вісь Z співпадають 

по напрямку з кристалографічною віссю симетрії 6-го порядку. Тоді, індукована 

електричним полем зміна проекції статичної намагніченості на вісь Z є: 
2 2

311 333 ||( )zM E EE γ γ⊥Δ = + , 

де символами  і ⊥  позначені паралельні і ортогональні до осі гексагональної 

симетрії компоненти відповідних величин. З цього виразу випливає анізотропна 

природа МБЕ ефекту: електричне поле, прикладене паралельно чи ортогонально до 

осі с викличе зміни статичної намагніченості різної величини. 

Зробивши заміну i ij jE Jρ= , де ijρ  – тензор питомого опору, J  – вектор густини 

струму, і припустивши, що тензор опору має анізотропний діагональний вигляд 

[396], можна виразити зміну намагніченості через експериментально вимірювану 

величину – прикладену електричну потужність Р: 

 ( ) ( )311 333 ||||
,z z

P PM M
V V

γ ρ γ ρ⊥⊥
Δ = Δ = .   (7.6) 

Тут 2P UI J Vρ= = , а V – об’єм зразка, через який протікає струм. В свою чергу, 

напруга та струм задаються як ∫=
L

ldEU ,
S

I JdS= ∫ . Зазначимо, що у загальному 

випадку, опір матеріалу ijρ  може бути функцією електричного поля. Таким чином, 

ми отримали, що зміна величини проекції намагніченості на вісь z для кожного 

конкретного зразка буде пропорційна до густини прикладеної електричної 

потужності /P V , причому незалежно від того, пропускаєтеся електричний струм 

вздовж кристалографічної осі симетрії гексафериту або ж перпендикулярно до неї. 

В той же час, дуальна природа магнітоелектричного ефекту передбачає, що 

окрім прямого ефекту, існує і зворотній, що має проявлятися у вигляді індукованої 

магнітним полем електричної поляризації. Дійсно, використовуючи класичний вираз 
BEE

BEE ME
i

i

WP
E

∂
Δ = −

∂
, отримаємо, що у випадку 3(0,0, )B B=  

( )311 333 || 3( ) 2BEEP E E E Bγ γ⊥Δ = + ,     (7.7) 
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Цей зворотній нелінійний МБЕ ефект можна інтерпретувати, як залежну від 

магнітного поля зміну діелектричної проникності матеріалу: 0 ( , )ij ij ij mnp Bε ε ε γ= + Δ , де 

специфічний вигляд доданку ),( Bmnpij γεΔ  буде залежати від кристалографічної 

симетрії матеріалу та напрямку вектора магнітної індукції.  

 Викликану електричним полем зміну магнітокристалічної анізотропії можна 

розрахувати, розглядаючи другий доданок у (7.4). Спочатку, аналогічним способом, 

запишемо загальний вираз для тензора ijklδ  для магнітної точкової групи mmm ′′/6 , 

який, у свою чергу, буде співпадати з тензором магнітострикції [77]: 

   

11 21 13

21 11 13

31 31 33

44

44

11 21

0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
2

mn

δ δ δ
δ δ δ
δ δ δ

δ δ
δ

δ δ

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟= ⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟

−⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

.   (7.8) 

Він містить 21 ненульовий коефіцієнт (з них 6 незалежних). Тут скорочені 

позначення використано вже для двох пар нижніх індексів. 

Знайдемо тепер індуковану електричним полем зміну енергії анізотропії. Коли 

вектор E  паралельний до гексагональної осі, квадратичний МЕ доданок у густині 

енергії, записаний через направляючі косинуси, має вигляд 2 2
3333 3311 || 3( )MEW Eδ δ α− = −  

(тут була врахована умова 2 1i
i

α =∑  та властивості тензора (7.8)). Порівнюючи вигляд 

цього доданку зі стандартним виразом для густини енергії одновісної анізотропії 

типа „легка вісь” 2
3A uW K α= − , 33 0uK K≡ >  [109], знаходимо, що у цьому випадку 

індукована електричним полем зміна ефективної константи одновісної анізотропії 

для зразка, намагніченого вздовж осі Z, задається виразом  

( ) 2
3333 3311 || 3333 3311 ||||

)( ) (u
PK
V

E δ δδ δ ρ= − −=Δ .   (7.9) 

Якщо ж струм протікає у площині, перпендикулярній до цієї осі, симетрія 

системи знижується і вираз стає значно складнішим. Тоді, залишаючи лише значимі 

члени, приходимо до наступного наближеного виразу для МЕ внеску в енергію 
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анізотропії: 2 2

1133 1111 2211 3( 1/ 2( ))Eδ δ δ α⊥− + , який, втім, при 1111 2211δ δ=  з наближеного стає 

точним. Звідси отримуємо, що у цьому випадку нелінійна магнітоелектрична 

поправка до константи анізотропії має вигляд: 

( ) 1111 2211
1133 2u

PK
V

δ δδ ρ⊥⊥

+⎛ ⎞Δ −⎜ ⎟
⎝ ⎠

≈  .   (7.10) 

Таким чином, нелінійний МЕ вплив на константу одновісної анізотропії для 

гексаферитів М-типу також є анізотропним, і суттєво залежить від напрямку вектора 

електричного поля відносно осі симетрії кристалічної ґратки. 

Нарешті, розглянемо викликану нелінійними МЕ ефектами зміну такого 

практично важливого магнітного параметра як ефективне поле одновісної 

анізотропії, що, за означенням, задається виразом 2 /a u zH K M=  [109]. Як бачимо, 

сюди входять як статична намагніченість, так і константа анізотропії, і обидві ці 

величини тепер залежать від електричного поля. Оскільки при малих змінах 

магнітних параметрів ( )/ / /u ua a z zH H K K M M−Δ Δ Δ≈ , то відносна зміна поля 

анізотропії aHΔ  також, як і uKΔ  та zMΔ , буде лінійно пропорційною до густини 

підведеної електричної потужності, однак при цьому знак величини aHΔ  може бути 

довільним – як додатнім, так і від’ємним – залежно від співвідношення між 

відносними змінами величин zM  і uK . 

Проаналізуємо далі випадок гексаферитів Y-типу. Кристалічна структура 

таких феритів представляє собою чергування двох кристалографічних блоків, які 

позначаються S (хімічна формула Me2Fe4O8, де Me –іон двовалентного металу [120]) 

та T (хімічна формула Ba2Fe8O14). Елементарна комірка такого гексафериту містить 

три групи блоків S-T і належить до просторової групи симетрії 3R m  [397].  

Як і раніше, будемо вважати, що нелінійні МЕ складові у густині вільної 

енергії фериту Y-типу мають вигляд (7.4). Так як його кристалічна структура 

містить центр інверсії, лінійні по електричному полю доданки, як і у випадку М-

типу, відсутні. Ферити Y-типу мають анізотропію типу „легка площина”, отже 

природне розташування магнітних моментів атомів заліза у феромагнітному стані 

буде не вздовж осі симетрії, а у площині, перпендикулярній до неї. Тому при 
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намагнічуванні зразка гексафериту зовнішнім полем орієнтація вектора M  може 

бути встановлена довільною по відношенню до осей кристалу і точкова група 

симетрії однорідно намагніченого матеріалу, у загальному випадку, зменшується з 

m3  у парамагнітному стані до 1 . Лише у двох частинних випадках, коли 

намагніченість орієнтована паралельно або перпендикулярно до вертикальної 

площини симетрії елементарної комірки, магнітокристалічна симетрія структури 

зростає до m′′ /2  або m/2 , відповідно. Ці результати становлять помітний контраст з 

випадком гексаферитів М-типу, де магнітні моменти, орієнтовані вздовж осі 6-го 

порядку, практично не знижують кристалографічну симетрію. 

 Зосередимося спочатку на МБЕ доданку. Оскільки магнітна точкова група 

містить лише один елемент – центр інверсії – у тензорі ijkγ  будуть присутні всі 

можливі компоненти. Тому розглянемо спрощену ситуацію, коли електричне та 

магнітне поля є паралельними і лежать у площині плівки. Позначимо їх напрямок як 

Z. Тоді зміни у статичній намагніченості будуть визначатися виразом  

2
33( )

BEE
ME

k k z
k

WM E E
B

γ∂
Δ = − =

∂
. 

Тут індекс к=1,2,3, відповідає напрямкам X, Y та Z, відповідно. Вважаємо, що 

зразок був намагнічений до насичення, тобто спочатку вектор M  також був 

спрямований вздовж Z. Тоді нова довжина вектора намагніченості буде 
2 2 2 2

0 0 0 333( ) ( ( )) ( ) ( ) ( )z x y z zM E M M E M E M E M M E M Eγ= + Δ + Δ + Δ ≈ + Δ ≈ + . Отже зміна 

намагніченості внаслідок МЕ ефекту становитиме  

( )0 333 3334 4BEE P P
V V

Mπ πγ ρ γ ρ⊥ ⊥′Δ ≈ ≈  .    (7.11) 

 Перейдемо тепер до розгляду магнітної анізотропії. Оскільки тензор ijklδ  також 

містить всі можливі компоненти, записати остаточний вираз у загальному випадку 

неможливо. Але можна отримати наближену формулу для частинного випадку 

0 || || zH E e . Для цього розглянемо рівняння Ландау-Ліфшиця з ефективним магнітним 

полем ( ) /eff M MEH W W M= −∂ + ∂  і припустивши, що зразок являє собою намагнічений у 

площині тонкий шар, знайдемо вираз для частоти квазі-однорідного ФМР: 
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( )( )2 2
0 0 04 ( ) ( )af H H H M B E C Eγ π= + + + + ,   (7.12) 

де 0/2 MKH ua −=  – поле одновісної анізотропії ( 0<uK  для анізотропії типу 

„легка площина”), 
2

3311 3322
3333

0

( ) 4
2

zEB E
M

δ δδ +⎛ ⎞= −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 та 
2

3333 3322 0
0

( ) 2 ( )( 4 )z
a

EC E H M
M

δ δ π≈ − + . 

Рівняння (7.12) може бути записано як ( )0 0 0 04 ( ) ( ) /af H H H M B E C E Hγ π= + + + + , що 

відповідає виразу для частоти ФМР у дотично намагніченому фериті з анізотропією 

типу легка площина [22] з точністю до заміни 0( ) ( ) /a aH H B E C E H→ + + . Таким 

чином, МЕ зміну величини поля одновісної анізотропії можна представити у вигляді 

3311 3322 3333 3322 0
3333

0 0

( ) 44( )
2 2

a
a

H MH P
VH
P

M
δ δ δ δ πδ ρ⊥

⎛ ⎞+ − +
Δ ≈ − +⎜ ⎟

⎝ ⎠
.  (7.13) 

 Відзначимо також, що з формули (7.12) випливає, що сумарний вплив обох 

нелінійних МЕ ефектів на частоту ФМР у дотично намагніченому планарному 

фериті зводиться до лінійної по прикладеній електричній потужності P  зміни 

наступної комбінації магнітних параметрів матеріалу: 

( ) 3311 3322 3333 3322 0
0 333 3333

0 0

( ) 444 ( ) 4
2 2

a
a

H MH
M

PM P
H V

δ δ δ δ ππ πγ δ ρ⊥

⎛ ⎞⎛ ⎞+ − +
Δ + = + − +⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠

. (7.14) 

 

7.2 Мікроскопічна модель індукованих електричним струмом ефектів у 

гексаферитах М-типу 

 

 Розрахунки зонної структури стронцієвого гексафериту М-типу, проведені з 

перших принципів, із застосуванням теорії функціонала густини показують, що ця 

сполука являє собою прямозонний напівпровідник з енергетичною щілиною 

порядку 0.63 еВ і провідністю n-типу вздовж гексагональної осі [398]. Найбільш 

стабільною магнітною конфігурацією є феримагнітна структура, у якій магнітні 

моменти іонів заліза Fe у позиціях 4f1 (2 іони) та 4f2 (2 іони) направлені 

антипаралельно до магнітних моментів решти, у позиціях 2a (1 іон), 12k (6 іонів) та 

2b (1 іон), і всі іони Fe є практично повністю спін-поляризованим. Кристалічна 

структура гексаферитів М-типу показана на Рис. 7.1 на прикладі сполуки SrFe12O19. 
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Рис. 7.1. Кристалічна структура гексафериту М-типа SrFe12O19, побудована за 

допомогою програми Vesta [399]. Жовтий колір – атоми заліза, червоний – атоми 

кисню, зелений – атоми стронцію 

 

З точки зору розглянутої нижче моделі, найважливішим з представлених у 

[398] результатів є те, що дно зони провідності гексафериту складається з 

електронних станів електронів з октаедричних позицій 2a та 12k, причому 

поляризація цих електронів є антипаралельної до намагніченості головної магнітної 

підґратки. Отже саме ці електрони, з найбільшою імовірністю, приймуть участь у 

процесах електричної провідності у матеріалі. При цьому, атоми з позицій 12k дають 

найбільший внесок у сумарну намагніченість матеріалу (власне, половина всіх іонів 

Fe розташована саме там). Також, ці позиції демонструють друге за величиною 

(після 2b) квадрупольне розщеплення рівнів [400], а отже повинні давати суттєвий 

внесок в енергію одновісної анізотропії.  

Будемо вважати, що механізмом переносу електричного заряду у гексаферитах 

є (так само, як і у шпінелях [401]) стрибкова провідність електронів по іонам 

магнітного металу („обмін валентностями”), тобто переходи електронів між атомами 

у станах Fe2+ та Fe3+ [396], для яких характерно те, що провідність відбувається без 

зміни енергетичного стану кристалу. У гексаферитах М-типу стехіометричного 

складу, з умови електронейтральності випливає, що всі атоми заліза мають бути у 
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стані Fe3+. Однак у реальних матеріалах можлива поява у кристалічній ґратці 

двовалентних іонів заліза, викликана або нестехіометричністю хімічного складу 

(надлишок заліза чи нестача кисню [120]) або наявністю чотиривалентних домішок, 

що потрапляють у ґратку у процесі вирощування кристалу. 

Розглянемо тепер детальніше просторову структуру елементарної комірки 

гексафериту М-типу (Рис. 7.2), що включає у себе дві формульні одиниці. Важливим 

фактором, який слід взяти до уваги при розгляді стрибкової провідності є вимога 

збереження орієнтації спіна електрона при переході (стрибку) із одного іона заліза 

на інший [402], яка є наслідком закону збереження моменту імпульсу. У даній 

ситуації це означає, що стрибки можуть відбуватися лише між атомами, що входять 

до однієї магнітної підґратки і мають паралельні магнітні моменти.  

 
Рис. 7.2. Кристалічна структура гексафериту М-типу (показані тільки атоми заліза) з 

траєкторіями руху електронів стрибкової провідності 

 

Тоді, враховуючи геометричне розташування іонів заліза та їх розподіл по 

підґраткам, можна для випадку протікання струму вздовж осі симетрії накреслити 4 

різні траєкторії руху електрона [396], які будемо називати струмовими нитками. 
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Три із цих траєкторії (позначені червоним кольором на Рис. 7.2), є топологічно 

еквівалентні і проходять через атоми заліза, що належать до головної підґратки. 

Шлях електрона провідності включає у себе послідовність стрибків між атомами у 

наступних кристалографічних позиціях: 2a→12k→2b→12k→2a→12k→2b→12k→2a. 

Дві із трьох таких траєкторій повністю знаходяться у межах елементарної комірки, у 

той час, як третя уходить у сусідню (ліву на рисунку) комірку, що компенсується 

одночасним приходом іншої траєкторії з правої сусідньої комірки.  

Четверта із існуючих траєкторій (позначена синім кольором), включає атоми 

протилежно намагніченої підґратки, а саме атоми на позиціях 

4f1→4f2→4f2→4f1→4f1→4f2→4f2→4f1. Відзначимо, що перехід 4f1→4f1 на межі між 

верхньою та нижньою половинами комірки може відбуватися не тільки до атома у 

цій же комірці, але і у одну із двох найближчих сусідніх комірок. Як і у 

попередньому випадку, такий вихід електронів із комірки, що розглядається, точно 

компенсується (із міркувань симетрії) приходом електронів із сусідніх, так що при 

аналізі таке розгалуження траєкторій можна не враховувати. 

В статті [396] вказано, що рухливість електронів у процесі стрибкової 

провідності є пропорційною до квадрату відстані d  між сусідніми іонами, та 

квадрату елементу матриці переходу між ними М: 2 2/ ne Cdμ σ= = M , де С – 

константа, що залежить від температури та параметрів ґратки. Там же наведені 

оцінки величини М для різних відстаней d для випадку переходів, зумовлених 

перекриттям 3d орбіталей атомів заліза. Визначимо тоді середнє значення 

провідності по всьому ланцюжку послідовно з’єднаних атомів, що входять у ту чи 

іншу струмову нитку. Розрахувавши, згідно [396], середнє арифметичне від 

обернених провідностей, тобто 
1

2 2
1

1 1n

i i in d

−

=

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑M
, знаходимо, що для нитки першого 

типу 2 2
1 1

dσ ∝ =M 1040 умовних одиниць, а для другої 2 2
2 2

dσ ∝ =M 620.  

Далі, врахувавши, що у комірці є три паралельно з’єднаних нитки першого 

типу і тільки одна – другого, можемо знайти співвідношення між величинами 

струмів, що будуть протікати по ниткам кожного типу: 1 2 1 2/ 3 / 5I I σ σ= ≈ . 
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Оскільки, як було сказано вище, всі атоми, що входять до струмової траєкторії 

першого типу, належать до головної підґратки магнітної системи кристалу, а атоми 

траєкторії другого типу – до іншої підґратки, то доля електронів, які будуть 

переноситися струмом через атоми тієї або іншої підґратки, задається виразами  

1

1 2

3/ 0.83
3

n n σβ
σ σ↑ = = ≈

+
, / 1 0.17n n β↓ = − ≈ .   (7.15) 

Принципово важливим моментом є те, що розбиття струму електронів 

стрибкової провідності між магнітними підґратками не є пропорційним до кількості 

атомів заліза у кожній підґратці. В іншому випадку вплив електронів провідності на 

сумарну намагніченість був би взаємно скомпенсований.  

Припустимо далі, що у матеріалі присутні домішкові електрони провідності з 

рівноважною тепловою концентрацією n0. Тоді, у середньому, на одну елементарну 

комірку приходиться n=n0V0 електронів, де V0 – об’єм елементарної комірки (для 

гексафериту стронцію V0 =689.85 Å3). Будемо вважати, що за відсутності зовнішньої 

електричної напруги, і, відповідно, струму провідності, ці електрони є рівноімовірно 

розподілені між всіма іонами Fe3+ у ґратці. Тоді на атоми головної підґратки 

приходиться 2/3n електронів, а на іншу підґратку – 1/3n. При цьому розподіл 

електронів між атомами у конкретних кристалографічних позиціях не є 

принциповим, важлива лише приналежність атомів до конкретної підґратки.  

Коли електрон провідності потрапляє на атом заліза, той зі свого основного 

стану Fe3+ (спіном S=5/2, магнітний момент 3( ) 5 BFeμ μ+ = ) переходить у стан Fe2+ 

(спин S=2, 2( ) 4 BFeμ μ+ = ). Відповідно, сумарна намагніченість матеріалу змінюється. 

У рамках викладеної вище моделі, намагніченості окремих підґраток та сумарна 

намагніченість внаслідок впливу теплових електронів становитимуть 

3 22 2 28 ( ) ( ) 40
3 3 3 BM n Fe n Fe nμ μ μ+ +

↑
⎛ ⎞ ⎛ ⎞= − + = −⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

, 3 21 1 14 ( ) ( ) 20
3 3 3 BM n Fe n Fe nμ μ μ+ +

↓
⎛ ⎞ ⎛ ⎞= − + = −⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

,

120
3 BM M M n μΣ ↑ ↓

⎛ ⎞= − = −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 на одну формульну одиницю. 

Нехай тепер крізь зразок протікає струм у напрямку осі с, і при цьому середня 

кількість носіїв заряду на формульну одиницю становить *
0 0 0

( )( ) ( ) En E n E V V
e

σ
μ

∗ = = . Тут 
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( )Eσ  – провідність матеріалу, яка у напівпровідників суттєво залежить від величини 

прикладеного електричного поля, а μ  – рухливість носіїв заряду. Тоді середня 

кількість електронів, що проходитимуть через основну підґратку, буде n nβ ∗
↑ = , а 

через іншу рухатимуться, відповідно, (1 )n nβ ∗
↓ = − , де β  визначається виразом (7.15). 

У цьому випадку, аналогічно, знаходимо: ( )( ) 40 BM E nβ μ∗
↑ = − , 

( )( ) 20 (1 ) BM E nβ μ∗
↓ = − − , ( )( ) 20 (2 1) BM E M M nβ μ∗

Σ ↑ ↓= − = − − . 

В результаті, зміна намагніченості елементарної комірки гексафериту при 

протіканні через неї струму провідності, у порівнянні з намагніченістю за 

відсутності струму, виражатиметься формулою 

1( ) (2 1)
3 BM E M n nβ μ∗

Σ Σ
⎛ ⎞− = − −⎜ ⎟
⎝ ⎠

.     (7.16) 

Або, у даному конкретному випадку, 1( ) 0.66
3 BM E M n n μ∗

Σ Σ
⎛ ⎞− = −⎜ ⎟
⎝ ⎠

. Вважаючи, що 

у будь-якому випадку n n∗ >  приходимо до висновку, що при протіканні струму 

намагніченість буде зменшуватися. 

Розглянемо тепер вплив протікання стрибкового струму електронів на константу 

одновісної анізотропії матеріалу. Згідно з одноіонною теорією анізотропії, 

константу анізотропії uK  можна представити як суму вкладів від атомів заліза в усіх 

кристалографічних позиціях. Враховуючи розподіл атомів по позиціям у складі 

формульної одиниці, отримаємо за відсутності електронів провідності 
3 3 3 3 3

0 12 4 1 4 2 2 26 2 2u k f f a bK K K K K K+ + + + += + + + + , 

де символом К з індексом позначені вклади від іонів Fe3+ у відповідній позиції [403]. 

Вважаючи тепловий розподіл вільних носіїв заряду рівноімовірним, і припустивши, 

що одноіонні константи анізотропії для Fe3+ та Fe2+ відрізняються, отримаємо  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 3 2 3 2 3 2 3 2 3
1 0 12 12 4 1 4 1 4 2 4 2 2 2 2 22 6 6 12 12u u k k f f f f a a b b

n n n n nK K K K K K K K K K K K+ + + + + + + + + += + − + − + − + − + − , 

де n – як і раніше, середня кількість носіїв заряду на одну комірку. 

 Для того, щоб проаналізувати випадок протікання струму, необхідно, на 

відміну від розгляду намагніченості, знати не лише розподіл електронів між 

підґратками, але і між конкретними кристалографічними позиціями. Іншими 
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словами, слід оцінити імовірність знаходження електрону провідності на 

конкретному атомі заліза. Для цього скористаємося результатами статті [402], де 

вказано, що імовірність переходу між сусідніми іонами W  пропорційна до квадрату 

елементу матриці переходу М. Тоді можна оціночно покласти, що середній час 

перебування електронів на певному атомі it  є обернено пропорційним до імовірності 

стрибкового переходу, тобто 21/ 1/i i it W∝ ∝ M .  

 Розглянемо спочатку струмову нитку, що проходить по атомах основної 

підґратки. Виходячи зі зроблених припущень, доля часу, яку електрон проводить на 

атомах у позиціях 2a чи 2b складає 
2
2 ,2 12

2 ,2 2 2
2 ,2 12 12 2 ,2

1/
1/ 1/

a b k
a b

a b k k a b

γ →

→ →

= ≈
+

M
M M

0.001. При оцінці 

були використані значення Мi із [396]. Це зумовлено тим, що відстань між іонами 

при переходах 2a→12k чи 2b→12k є помітно меншою, ніж при переходах 12k→2b 

або12k→2a, отже, імовірність стрибків з іонів 2a чи 2b на 12k є вищою, ніж навпаки. 

Таким чином, доля часу, проведена електронами на атомах 12k, складає 

12 2 ,21k a bγ γ= − ≈ 0.999, тобто, електрони провідності майже весь час знаходяться на 

іонах у позиціях 12k, а потрапивши на іони заліза у позиціях 2a або 2b, майже 

одразу перестрибують на сусідні. Отже, електричний струм, що проходить по 

головній підґратці, ефективно модифікує константу анізотропії лише для іонів у 

позиції 12k. 

  Розглянемо тепер струмову нитку другого типу. Тут найбільшу довжину 

мають переходи 4f1→4f1, 4f1→4f2 та 4f2→4f1 (див. Рис. 7.2), відповідно, 
2 2
4 1 4 2 4 1 4 1

4 1 2 2 2 2
4 1 4 2 4 1 4 1 4 2 4 2 4 2 4 1

1/ 1/
1/ 1/ 1/ 1/

f f f f
f

f f f f f f f f

γ → →

→ → → →

+
= ≈

+ + +

M M

M M M M
0.58, 4 2 4 11f fγ γ= − ≈ 0.42. Отже у даному 

випадку, час перебування електронів розподіляється між двома кристалографічними 

позиціями приблизно порівну. 

Запишемо тепер ефективну константу анізотропії при протіканні струму: 
2 3 2 3 2 3

1 0 12 12 4 1 4 1 4 1 4 2 4 2 4 2( ) ( ) (1 ) ( ) (1 ) ( )U U k k f f f f f fK E K n K K n K K n K Kβ β γ β γ∗ + + ∗ + + ∗ + += + − + − − + − − . Відповідно 

( ) ( )

2 3 2 3
1 1 1 12 12 4 1 4 1 4 1

2 3 2 3 2 3
4 2 4 2 4 2 2 2 2 2

( ) ( ) ( )( ) ( (1 ) )( )
2 6

( (1 ) )( )
6 12 12

U U U k k f f f

f f f a a b b

n nK E K E K n K K n K K

n n nn K K K K K K

β β γ

β γ

∗ + + ∗ + +

∗ + + + + + +

Δ = − = − − + − − − +

+ − − − − − − −
 (7.17) 
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Як випливає з (7.17), загальна тенденція зміни константи анізотропії 

(зменшення чи зростання) залежатиме вже не тільки від характеру розподілу 

електронів провідності по підґраткам, але і від того, наскільки сильно відрізняються 

між собою одноіонні константи анізотропії іонів заліза у стані Fe3+ та Fe2+ у кожній 

із кристалографічних позицій (але, головним чином, у позиції 12k).  

Насамкінець зазначимо, що у статтях [403-405], присвячених теоретичному 

аналізу анізотропії гексаферитів є обґрунтовані вказівки на то, що помітна частини 

енергії анізотропії (до 50%) цих матеріалів, на відміну від шпінелей і гранатів, 

забезпечується за рахунок диполь-дипольної енергії. У такому випадку, у формулі 

(7.17) має з’явитися додатковий доданок виду 
,

ij i j
i j

k M M∑ , ,i j =1..5, де iM  – магнітний 

момент однієї із 5 кристаломагнітних підґраток [405]. Цю додаткову модифікацію 

енергії анізотропії можна оцінити безпосереднім чином, знаючи зміну магнітного 

моменту окремого атома 3 2( ) ( ) 1 BFe Feμ μ μ+ +− = , час перебування електронів на атомах 

відповідної підґратки (див. вище) та наведені у [405] коефіцієнти ijk . 

 

7.3 Експериментальні дослідження струмового нелінійного 

магнітоелектричного ефекту у гексаферитах М-типу при протіканні струму 

вздовж осі кристалографічної симетрії та перпендикулярно до неї 

 

7.3.1 Нелінійні МЕ ефекти у чистому гексафериті стронцію при 

протіканні струму вздовж осі кристалографічної симетрії 

1) Опис експериментальної установки 

В роботі досліджувалися монокристали стронцієвого гексафериту М-типу зі 

стехіометричним складом SrFe12O19 (SrM). Зразки були порізані у формі тонких 

платівок, розмірами a×b = 2.0×1.5 мм2 та товщиною S=160 мкм так, щоб кристалічна 

вісь симетрії с була направлена перпендикулярно до поверхні. Для створення 

електричних контактів на поверхню зразків методом магнетронного розпилення 

наносилися електроди з платини (товщиною ≈0.5 мкм, з підшаром титану товщиною 

40 нм для покращення адгезії). Нижня поверхня вкривалася повністю, а на верхній 
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формувалася провідна стрічка шириною 0.75 мм, розташована посередині зразка. 

Ширина верхньої стрічки була компромісом між двома протилежними вимогами: 

для забезпечення однорідної густини струму електрод мав би бути якомога 

ширшим, але для мінімізації впливу на резонансну частоту феритового резонатора, 

його необхідно було робити вузьким. Вимірювальна комірка (Рис. 7.3) складалася із 

мідної пластинки, яка виконувала роль НВЧ короткозамикача, з припаяним 

феритовим зразком. При подачі напруги на верхній електрод, через зразок протікав 

електричний струм, у напрямку вздовж осі с, при цьому мідна пластинка слугувала 

одночасно і заземленням, і радіатором для відводу омічного тепла. 

  
Рис. 7.3. Схема та поперечний переріз вимірювальної комірки 

  

Спочатку було проведено дослідження статичних електричних властивостей 

зразків з метою уточнення механізму електричної провідності. Перш за все, кожен із 

зразків, разом з мідною пластинкою, розміщувався всередині кліматичної камери і 

здійснювався запис його вольт-амперних характеристик (ВАХ) при різних 

температурах. Приклад отриманих залежностей наведено на Рис. 7.4. Криві мають 

характерну форму, специфічну для напівпровідникових матеріалів: у діапазоні 

значень напруги від 0 до 7 В ВАХ має лінійний характер, а при більших напругах 

стає нелінійною. Після цього була виміряна залежність опору зразків (на лінійній 

ділянці ВАХ) від температури T у діапазоні від -20 до 45 °C. Було знайдено, що 

залежність питомої провідності σ  від T задовольняє співвідношенню kTqeT /
0)( −= σσ , 

яке якраз і є характерним для механізму стрибкової провідності у напівпровідниках 

[406], зі значенням енергії активації q =0.153 ± 0.001 еВ, що узгоджується з наявними 

у літературі даними для схожої сполуки – гексафериту барію [396]. Ці дані також 

дають можливість досить точно визначити температуру зразка за вимірами його 

питомого опору, як буде описано нижче.  
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Рис.7.4. а) ВАХ зразка монокристалу гексафериту стронцію при різних 

температурах T. Напруга прикладена вздовж кристалографічної осі симетрії. 

Штриховані ліні показують області лінійної залежності I від U. б) Нормована 

провідність σ як функція оберненої температури у логарифмічному масштабі 

 

Радіоспектроскопічні вимірювання було розпочато із дослідження 

високочастотних магнітних збуджень зразка за відсутності прикладеної електричної 

напруги. Для цього пластинка з припаяним зразком прикладалася до відкритого 

фланця прямокутного металевого хвилеводу (Рис. 7.5a) після чого записувалися та 

аналізувалися частотні залежності модуля коефіцієнта відбиття S11. НВЧ потужність 

зондуючого сигналу при цьому становила ≈1 мВт, щоб уникнути нагрівання зразку. 

Хвилеводна секція із зразком всередині розміщувалася між полюсами 

електромагніту таким чином, щоб зовнішнє магнітне поле Н0 було спрямовано 

вздовж кристалічної осі симетрії гексафериту. НВЧ вимірювання проводилися за 

допомогою скалярних вимірювачів КСХ та послаблення діапазонів 37-53 ГГц та 53-

78 ГГц. Отримані частотно-польові залежностей для зразка у багатодоменному та 

насиченому станах наведені на Рис. 7.5б. Вони показують, що моди доменного 

резонансу після насичення перетворюються у (1,1) та (1,3) моди однодоменного 

стану. Кожна з цих мод розщеплюється на дві, внаслідок неоднорідної металізації 

верхньої поверхні зразка. Моди, що локалізуються у двосторонньо металізованій 

області фериту, між верхнім та нижнім електродами, позначимо як (1,1)′ та (1,3)′. 



 305 
 

 

 
Рис. 7.5. а) Експериментальна конфігурація для радіоспектроскопічних вимірювань 

у зразках SrM. б) Залежність резонансної частоти fr від магнітного поля H0 для 

магнітостатичних мод у багатодоменному та насиченому станах. Символи, з’єднані 

лініями – експеримент, суцільні лінії – теоретичний розрахунок 

 

 2) Частоти магнітостатичних коливань гексаферитів, намагнічених вздовж 

легкої осі 

 Для коректної інтерпретації результатів радіоспектроскопічних досліджень та 

визначення за ними змін магнітних параметрів матеріалу (намагніченості насичення 

та поля анізотропії) внаслідок МЕ ефектів, слід мати співвідношення, які б 

пов’язували частоту власних магнітних збуджень з 4πM0 та Hа. Зальний підхід до 

вирішення цієї задачі полягає у представленні вектора намагніченості у вигляді 

суми статичної та динамічної складових : 0M M m= +  та наступному вирішенні 

рівняння Ландау-Ліфшиця у лінійному наближенні ( mM >>0 ) [394, 109]. Значення 
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ефективного магнітного поля /effH W M= −∂ ∂  при цьому розраховується з 

використанням виразів для густини вільної енергії (7.1)-(7.4). Після застосування 

стандартних електродинамічних граничних умов на поверхні зразка, отримується 

дисперсійне рівняння у явній чи неявній формі. 

 Розглянемо спочатку багатодоменний стан. Відомо, що спектр власних 

збуджень одновісного магнітного матеріалу з регулярною смуговою доменною 

структурою містить дві моди, які можна назвати низько- та високочастотними [107]. 

Відмінність між ними полягає у відносній фазі коливань намагніченості у різних 

доменах. Так, для низькочастотної моди нормальні до границі розділу компоненти 

намагніченості у сусідніх доменах коливаються у фазі, а для високочастотної – у 

протифазі. У НВЧ експериментах, як правило, збуджується та спостерігається саме 

низькочастотна мода, частота якої задається виразом [107, 173]: 

)4()0( 0
eff
zzar NMHHf ⋅−== πγ .    (7.18а) 

Причому ця формула є справедливою не тільки для смугової доменної 

структури, а і для інших можливих типів доменів у матеріалі. В (7.18а) γ – 

гіромагнітне відношення (для гексаферитів γ =2.66 МГц/Е) [25], eff
zzN  – ефективний 

розмагнічуючий фактор вздовж нормалі до поверхні зразка [407]. Зазвичай при H0=0 

зразок розбивається на протилежно намагнічені домени однакового об’єму, так що 

середнє значення намагніченості 4πM~0. Тоді розмагнічуючим полем у (7.18а) 

можна знехтувати, і покласти  

0( 0)r af H Hγ= = .     (7.18б) 

Таким чином, виміри частоти доменного резонансу fr при H0=0 можна 

напряму використати для визначення Ha та його варіації при зміні зовнішніх умов, 

наприклад температури чи струму. Так, з графіків на Рис. 7.5б було отримано 

Hа=18.9 кЕ за кімнатної температури, що добре узгоджується з опублікованими у 

літературі даними [180].  

В однодоменному (насиченому) стані, у зразку будуть збуджуватися прямі 

об’ємні магнітостатичні коливання. Хоча теоретичні розрахунки дисперсійного 

співвідношення для металізованого феритового шару добре відомі [107], у даній 
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ситуації слід додатково взяти до уваги той факт, що товщина верхнього напиленого 

металевого контакту d є одного порядку з глибиною скін-шару δ на даній частоті. 

Відповідно, стандартні граничні умови на межі ферит-метал, які передбачають d>>δ 

вже не є справедливими. У цьому випадку слід вирішувати рівняння Максвела 

всередині металевого шару та враховувати граничні умови на обох його фізичних 

поверхнях [408]. На нижній поверхні фериту, що контактує з мідною пластинкою, 

умова d>>δ виконується і можна застосувати звичайні ідеалізовані граничні умови.  

Дисперсійне співвідношення для ПОМСК у однобічно металізованому фериті, 

намагніченому перпендикулярно до розвиненої поверхні має вигляд [109] 

1 1k S arctg
μ μ

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟⎜ ⎟− −⎝ ⎠

, ( )
22

2

H

MHH

ff
ffff

−
+−

=μ , 0μ < .  (7.19а) 

Тут k – поперечне хвильове число, μ – діагональна компонента тензора НВЧ 

магнітної проникності, )( aiH HHf += γ , 04 Mf M πγ= , 0 04i zzH H N Mπ= −  та 4πM0 = 4652 Гс 

[268] – намагніченість насичення SrM. Хвильове число для прямокутного 

геометричного феритового резонатора у наближенні магнітної стінки задається 

виразом 22}{ )/()/( bmank nm += π , n, m=1,2,3, a та b – поперечні розміри зразка, а 

відповідна мода ПОМСК позначається двома індексами (n, m) [263]. Теоретичний 

розрахунок за виразами (7.19) частот найнижчих мод (1, 1) та (1, 3) у насиченому 

стані показано на Рис. 7.5 суцільними лініями. Бачимо, що має місце непогане 

узгодження розрахунків з виміряними даними. Розбіжність між теорією та 

експериментом для моди (1, 1) може бути пояснена впливом ефектів запізнювання.  

Розглянемо далі таку ж саму структуру, однак вкриту зверху металевим 

шаром скінченої товщини та з ненульовим питомим опором. Ця конфігурація 

відповідає центральній частині досліджуваного зразка, в області під верхнім 

електродом. У цьому випадку, замість (7.19а) отримаємо інший вираз, а саме  

1 Ak S arctg
μ μ

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟⎜ ⎟− −⎝ ⎠

,    (7.19б) 

де 
2

21 1 th( ) th( )k kA d dβ β
β β

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= − − +⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠⎝ ⎠
та 2 2

2

2ikβ
δ

= + . Решта позначень аналогічна.  
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Відзначимо що за умови δ → ∞ , тобто коли верхній металевий шар 

перетворюється на діелектрик, 1A →  і (7.19б) співпадає з (7.19а), як і має бути. 

Надалі, моди, які описуються формулою (7.19б), будемо позначати штрихованими 

індексами (n, m)′ , щоб відрізнити їх від мод, що описуються (7.19а). 

 Розглянемо далі, як зміняться частоти магнітостатичних мод внаслідок зміни 

величини якогось магнітного параметра. Будемо розглядати тільки одну гілку 

розв’язків трансцендентних рівнянь (7.19), а саме ту, що відповідає максимальним 

значенням μ, тобто найменшим резонансним частотам. Візьмемо до уваги, що для 

фіксованого значення хвильового числа k=k{mn} з рівнянь (7.19) випливає, що і μ теж 

є фіксованим. Більше того, оскільки k{mn} залежить лише від a та b, то і відповідне 

значення μ{mn} також визначатиметься лише геометричними розмірами зразка, а не 

його магнітними параметрами. Отже будь-які зміни магнітних параметрів мають 

супроводжуватися такими змінами резонансної частоти, щоб виконувалася умова 

μ=μ{mn}=const. Тоді, продиференціювавши вираз для μ з (7.19), і поклавши dμ{mn}= 0, 

отримаємо наступний вираз для зсуву частоти:  

{ }

2 2 2 2 2 2{ }

0 0
( ) ( )( ) (4 )

2 2 nm

nm
H H H M zz H

a
H M H f f

f f f f f f N f ff H H M
f f f f f

π
γ

=

⎛ ⎞+ − − +Δ
= Δ + Δ + Δ⎜ ⎟

⎝ ⎠
, 

в якому права частина має бути обрахована на частоті даної моди { }nmf . 

Враховуючи, що при малих k{mn}S виконується H
nm ff ≈}{ , цей вираз можна спростити: 

( ){ }
0 0(4 )nm

a zzf H H N Mγ πΔ ≈ Δ + Δ − Δ .    (7.20) 

З (7.20) можна зробити наступні висновки: 1) зміни fr є лінійно пропорційними 

до змін M0 та Ha, отже дані по індукованим електричним струмом змінам частоти 

можуть бути використані для знаходження варіації обох цих параметрів; 2) зсув 

частоти певної моди, у першому наближенні, не залежить від її частоти. Більш 

детальний розрахунок показує, що при врахуванні відмінності частот різних мод, 

останній доданок у (7.20) змінюється на ( )( )1{ }
01/ 2 1 (4 )nm

zzN Mμ π
−

− − Δ , де перший член 

у дужках при малих значеннях k{mn} є прямо пропорційним до k{mn}S, а при 

збільшенні хвильового вектора асимптотично наближається до ½. Таким чином, при 

k{mn}S→0, можна очікувати однаковий зсув частоти для всіх нижчих мод ПОМСК.  
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3) Вплив омічного нагріву на магнітні параметри 

 Незважаючи на те, що мідний фланець, на якому був розташований зразок 

SrM діяв як радіатор, при подачі на зразок імпульсу струму неминуче виділялося 

тепло, яке нагрівало ферит, і призводило до зміни його магнітних параметрів, а отже 

і частот ПОМСК. Для того, щоб відокремити досліджувані МЕ ефекти від ефектів 

підвищення температури внаслідок омічного нагріву, було проведено окреме 

дослідження. В першу чергу, необхідно було визначити, як саме змінювалась 

температура зразка у даній експериментальні установці при пропусканні крізь нього 

струму. З метою уникнення ускладнень при вимірюванні температури зразка 

зовнішнім датчиком, було прийнято рішення використати внутрішній параметр 

матеріалу – електричну провідність – як міру його температури (спираючись на 

раніше визначену залежність σ від T, див. Рис. 7.4б).  

  Дослідження проводилися наступним чином: до зразка протягом 10 хвилин 

прикладався постійний струм заданої величини. Під час цього процесу, через певні 

інтервали часу (від 5 с. до 1 хв.), струм тимчасово вимикався і проводилося швидке 

вимірювання електричного опору зразка. Через 10 хв. струм вимикався повністю, 

однак вимірювання опору зразка продовжувалося під час його охолодження. 

Температура зразка визначалася за його опором, на основі даних Рис. 7.4б. 

Рисунок 7.6 показує отриману таким чином часову залежність температури 

зразка при значеннях струму I=50, 60, 70 мА (що відповідає значенням струмів, 

використаних у подальших експериментах). Видно, що спочатку температура зразка 

досить швидко зростає, з середньою швидкістю від 0.02 0C/с для I=50 мА до 0.04 
0C/с для I=70 мА. Потім швидкість зростання Т зменшується, поки не досягається 

рівноважне значення. Рисунок також показує залежності ΔT від t протягом інтервалу 

0-60 с, виміряні з меншим кроком по часу. З них видно, що максимальна початкова 

швидкість зростання для I=70 мА становила ΔT/Δt≈0.25 °C/с. Отже, при 

використанні в експериментах струмових імпульсів тривалістю 1 с або менше, 

можна бути впевненим, що зростання температури зразка не перевищить 0.25 0C.  

Оцінимо тепер, до яких змін у резонансній частоті магнітних коливань може 

призвести така зміна температури. Додаткові експерименти, проведені у 
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кліматичній камері, показали, що у діапазоні температур -20 ÷ +50 °C зсув частоти 

доменного резонансу у нульовому полі становив 14.6±0.1 МГц/°C, що може бути 

приписано тільки зміні поля анізотропії Ha з температурою. При нагріві на 0.25°C, 

це означатиме, згідно з (7.18), зміну частоти Δfr = 3.7 МГц. З іншого боку, відомо, 

що відносна зміна намагніченості насичення SrM за кімнатних температур 

0(4 )1
4

M
T M

π
π

Δ
Δ

=-0.002/°C [400, 409]. Використавши значення 4πM0=4652 Гс, отримаємо 

(Δ4πM0)/(ΔТ) ≈-9 Гс/°C, що відповідає зсуву частоти на 6 МГц при нагріві на 0.25 

°C. Отже, можна стверджувати, що зміна частот ПОМСК внаслідок омічного 

нагріву протягом 1 с навіть для найбільшого використаного в експерименті струму у 

70 мА не перевищить термо
rfΔ ≈ 4 МГц для багатодоменного стану та термо

rfΔ ≈ 10 МГц 

для насиченого. Як буде показано нижче, експериментально визначена зміна 

частоти fr внаслідок нелінійних МЕ ефектів як мінімум на порядок перевищує 

вказані оцінки. Таким чином, вкладом омічного нагріву у зміну магнітних 

параметрів матеріалу у ході експериментів цілком можна знехтувати. 

 
Рис.7.6. а) Зміна внутрішньої температури зразка SrM при прикладанні постійного 

електричного струму. б) Те ж саме, у збільшеному масштабі 

 

4) Радіоспектроскопічні вимірювання струмових нелінійних МЕ ефектів  

 Далі представлені результати дослідження впливу струму, що протікає через 

гексаферит, на частоти його магнітних збуджень. В ході вимірювань на зразок 

подавалися короткі імпульси струму різної амплітуди (Рис. 7.5а), після чого 
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вимірювався зсув резонансної частоти, як функція прикладеної до зразка 

електричної потужності. Тривалість імпульсів обиралася короткою (<1с), щоб не 

викликати омічного нагріву матеріалу. Застосовувався режим сканування частоти 

при фіксованому значенні підмагнічуючого поля. В принципі, можливе і 

вимірювання у режимі сканування магнітного поля при сталій частоті НВЧ сигналу. 

Для фериту у насиченому стані обидва режими є однаково придатними, однак для 

багатодоменного стану, внаслідок досить слабкої залежності fr від H0 (див. Рис. 7.5б) 

режим сканування по полю є непридатним для досліджень. Тому резонансні частоти 

визначалися із частотних залежностей коефіцієнта відбиття S11 при фіксованому H0. 

Типові криві резонансного поглинання за відсутності струму та при його 

показані на Рис. 7.7. Рисунок 7.7a відповідає багатодоменному стану, а Рис. 7.7б – 

однорідно намагніченому зразку. У першому випадку спостерігаються два близько 

розташованих (з інтервалом 750 МГц) резонанси, які були позначені індексами (1,1) 

та (1,1)′ оскільки вони плавно переходять саме у ці моди ПОМСК насиченого стану. 

Вважалося, що як і у насиченому випадку, доменні моди, локалізовані в області 

двосторонньої металізації, мають вищу частоту [410]. Залежність зміни частоти Δfr 

від прикладеної потужності P показана на Рис. 7.8. Там наведені дані лише для моди 

(1,1), так як саме вона задовольняє рівнянню (7.18), і може бути використана для 

визначення магнітних параметрів. Відзначимо, втім, що зсув частоти 

високочастотної моди (1,1)′ був майже такий самий, які і у (1,1).  

 Криві поглинання на Рис. 7.7 б) відносяться до мод (1,3) та (1,3)′ насиченого 

зразка. Вони мають досить значну ширину, у порівнянні з доменною модою, що, 

можливо пояснюється додатковим вкладом процесів три- та чотири-магнонної 

релаксації, який відсутній для резонансів у ненасиченому стані через різний спектр 

спінових хвиль в обох випадках. Також на АЧХ цих мод спостерігається певна 

кількість нерівномірностей, зумовлених збуренням власних мод хвилеводу 

внаслідок розташування у ньому зразка. Частотне положення цих неоднорідностей 

визначається розмірами та розташуванням зразка, однак не залежить від магнітного 

поля чи струму, що дозволяє впевнено відрізняти їх від мод ПОМСК.  
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Рис. 7.7. Частотна залежність коефіцієнта відбиття від вимірювальної комірки із 

досліджуваним зразком при різних значеннях електричної потужності, прикладеної 

до зразка в a) багатодоменному та б) насиченому станах 

  

На рисунку 7.8 показано зсув частоти Δfr моди (1,3) у насиченому стані у 

залежності від електричної потужності (мода (1,3)′ демонструє майже такий самий 

зсув, відповідно до зроблених вище теоретичних передбачень). Вимірювання Δfr від 

P, проведені для шести різних значень магнітного поля у діапазоні H0 = 4-6.5 кЕ, 

показали лише дуже слабу залежність Δfr від H0, знову ж, відповідно до (7.20).  

 
Рис. 7.8. Зсув частоти магнітних резонансів у багатодоменному та насиченому 

станах як функція електричної потужності, прикладеної до зразка 
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Дані на Рис.7.8 показують, що у насиченому стані індукований струмом зсув 

резонансної частоти fr є помітно більшим, ніж для доменного резонансну. Дійсно, в 

останньому випадку зміни частоти відбуваються лише внаслідок змін поля 

анізотропії Ha, у той час як у насиченому стані, Δfr залежить від змін як Ha, так і 

4πM0. Максимальна зміна частоти становить ~ 220 МГц у багатодоменному стані та 

~320 МГц у насиченому, при значеннях напруженості електричного поля у матеріалі 

E~1 кВ/см, що на два порядки більше зсуву частоти ФМР при тому ж значенні 

електричного поля E у композитних мультифероїдних структурах з BaМ [70, 411].  

 Із залежностей, показаних на Рис. 7.8, можна визначити викликані струмом 

зміни у величині поля анізотропії та намагніченості насичення. Спочатку, з даних 

для багатодоменного стану та рівняння (7.19) знайдемо зміни у Ha. Потім, з даних 

для насиченого стану та рівняння (7.20), за відомими ΔHa визначимо залежність 

Δ(4πM0) від p, де p=P/V – густина потужності. Ці залежності показано на Рис. 7.9. 

На рисунку також вказана похибка визначення магнітних параметрів, внаслідок 

скінченої точності вимірювання частоти та впливу омічного нагріву. Згідно 

зроблених оцінок, вона становила приблизно 8 Е у польових одиницях. 

 
Рис. 7.9. Викликані протіканням електричного струму зміни поля одновісної 

анізотропії та намагніченості насичення у залежності від густини електричної 

потужності, прикладеної до зразка 
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Як видно з Рис. 7.9, поле анізотропії зростає зі зростанням p, у той час як 

намагніченість, навпаки, зменшується. Обидва параметри демонструють лінійну 

залежність від густини потужності, а отже, квадратичну відносно електричного 

поля. При цьому було знайдено, що коефіцієнт лінійної залежності 0( ( )) /M p p∂ Δ ∂  

становить приблизно –2 Гс·мм3/Вт. Оскільки ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ Δ
−

Δ
=

Δ

0

0

M
M

K
K

H
H

u

u

a

a , зростання поля 

анізотропії не обов’язково означає, що константа анізотропії Ku збільшується. Як 

показують прямі розрахунки за формулою для поля анізотропії, величина Ku, у 

даному випадку, насправді зменшується, але за рахунок того, що /u uK KΔ  

0 0/M M< Δ , у результаті, поле анізотропії все ж зростає ( 0/ >Δ aa HH ). Коефіцієнт 

лінійної залежності для константи анізотропії становив ( ( )) /uK p p∂ Δ ∂ ≈ –170 ерг/Вт. 

З отриманих експериментальних даних, використовуючи рівняння (7.6) та 

(7.9), можна оцінити значення деяких магнітоелектричних коефіцієнтів. Зокрема, 

було отримано 333γ ′ =–4.5·10-7 А·м/В2 (в СІ), що відповідає 333γ ′ = –5.1 см/статВ у СГС 

та )( 33113333 δδ − = –2.74·10-7 А·с/(В·м) у СІ або –2.46·103 (безрозмірна величина) у СГС. 

 

7.3.2 Нелінійні МЕ ефекти у гексафериті барію при протіканні струму 

вздовж осі кристалографічної симетрії 

Досліджуваний зразок представляв собою прямокутну пластинку, вирізану із 

монокристалу гексафериту барію BaFe12O19 вирощеного методом зонної плавки. 

Резонатор мав поперечні розміри 1.9×1.95 мм2 та товщину S=200 мкм. На нього з 

двох сторін були нанесені платинові електроди, як це описано у попередньому 

підрозділі. Зразок був припаяний до мідної пластинки, згідно зі схемою, показаною 

на Рис. 7.3, і розташований у вимірювальній комірці, зображеній на Рис. 7.5а. 

Радіоспектроскопічні вимірювання здійснювалися з використанням попередньо 

відкаліброваного аналізатора НВЧ кіл Agilent-E8361A у режимі роботи на відбиття. 

Як і раніше, основна увага була зосереджена на досліджені доменного резонансу 

при H0=0 на частоті ≈46 ГГц, та резонансів у насиченому стані (H0 >5 кЕ), що 

спостерігалися на частотах 46-62 ГГц.  
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Частотно-польові залежності для магнітних збуджень розглянутого резонатора 

в усьому діапазоні магнітних полів за відсутності струму показані на Рис. 7.10. 

 
Рис. 7.10. Частотно-польова залежність магнітостатичних мод резонатора із 

гексафериту барію у багатодоменному та насиченому станах 

 

Дослідження нелінійного МЕ ефекту у матеріалі проводилися шляхом подачі 

на резонатор коротких (тривалістю до 1 с) імпульсів струму та запису 

модифікованих АЧХ коефіцієнта відбиття S11, з яких потім визначалися резонансні 

частоти магнітних збуджень fr, як функція прикладеної до зразка електричної 

потужності. Криві резонансного поглинання, при подачі на зразок імпульсів струму 

амплітудою I=0-20 мА показані на Рис. 7.11 та 7.12. Густина струму при цьому не 

перевищувала 0.6 A/см2. Рис. 7.11 показує результати для багатодоменного стану 

(H0=0), які, згідно з формулою (7.18б), дають можливість одразу визначити 

викликану протіканням струму зміну поля анізотропії Ha.  

Рисунок 7.12 показує аналогічні АЧХ для зразка у насиченому стані при трьох 

рзіних значеннях підмагінчуючого поля. Частота мод ПОМСК у даному випадку 

задається формулою (7.20) і залежить від варіації на лише Ha, але і намагніченості 

насичення, тому зміни частоти у цьому випадку є очікувано більшими. Також, як і у 

попередньому випадку, добротність мод у багатодоменному стані перевищує їх 

добротність у насиченому фериті. Проведені оцінки показали, що власна 
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добротність магнітних коливань залишається практично незалежною від 

прикладеного струму і становить Q0=220-230 для доменного резонансу та Q0=55-60 

для резонансу у насиченому стані.  

 
Рис. 7.11. Частотна залежність модуля коефіцієнта відбиття від вимірювальної 

комірки при різних значеннях електричного струму, що протікає вздовж осі симетрії 

гексафериту у багатодоменному стані 

 

 
Рис. 7.12. Те ж саме, що і на Рис. 7.11, для зразка у насиченому стані при різних 

значеннях підмагнічуючого поля 
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 Із залежностей, аналогічних показаним на Рис. 7.11 та 7.12 були визначені 

величини зсуву резонансних частот fr як функція густини прикладеної електричної 

потужності p при різних значеннях підмагнічуючого поля (показані на Рис. 7.13). 

Видно, що залежності rfΔ  від p є лінійними, відповідності до розвиненої у підрозділі 

7.1 феноменологічної теорії, яка передбачає лінійну варіацію M0 та Ha (а отже і rfΔ  в 

обох магнітних станах) з потужністю.  

З Рис. 7.13 випливає, що енергетична ефективність перестроювання частоти 

становила rfΔ /p = 35 МГц·мм3/Вт для багатодоменного стану та 200 МГц·мм3/Вт для 

насиченого. Максимальний зсув частоти rfΔ ≈400 МГц у насиченому стані був 

досягнутий при E=3.75 кВ/см, що відповідає магнітоелектричному коефіцієнту 

А=110 МГц·см/кВ. Останню величину можна порівняти відповідним коефіцієнтом 

МЕ перебудови частоти ФМР у структурах BaM-ЦТС (А≈1 МГц·см/кВ) та BaM-

BSTO (А=1.6 МГц·см/кВ), відповідно [69, 411]. Таким чином, виміряний МЕ 

коефіцієнт майже на два порядки перевищує відомі з літератури результати для 

гексаферит-сегнетоелектричних композитів.  

 
Рис. 7.13. Зсув резонансної частоти магнітних коливань резонатора із гексафериту 

барію у багатодоменному та насиченому станах у залежності від густини 

прикладеної до нього електричної потужності 
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Окрім цього, важливим моментом, який слід проаналізувати є вплив омічного 

нагрівання на зсув власних частот магнітного резонатора. Хоча вимірювання 

проводилися при прикладенні коротких імпульсів струму, певне нагрівання зразка 

все одно могло мати місце. У цьому підрозділі оцінка температурного впливу на 

резонансну частоту була здійснена способом, відмінним від того, що розглядався у 

попередньому пункті. А саме, були проведені прямі вимірювання залежності 

резонансної частоти fr від часу при подачі на зразок неперервного електричного 

струму протягом 10 хвилин. Після закінчення 10 хвилин струм вимикався і зразок 

охолоджувався до початкової температури (fr при цьому продовжувалася 

реєструватися). Результати для зразка у насиченому стані представлені на Рис. 7.14.  

З нього видно, що швидкий, зумовлений МЕ ефектом, зсув частоти складав 

~550 МГц, у той час як суттєво більш повільний, викликаний нагріванням зразка, 

зсув становив ~75 МГц. При цьому протягом 10 хв. зразок практично досягав 

теплової рівноваги. Після вимкнення струму, коли МЕ ефект припиняв діяти, 

відмінність частоти від початкового значення була зумовлена виключно нагрівом 

зразка і становила ті ж самі ~75 МГц.  

 
Рис. 7.14. Порівняня між магнітоелектричним та тепловим зсувама частоти для 

зразка гексафериту у магнітно-однорідному стані 
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Таким чином, можемо зробити висновок, що омічний нагрів зразка 

проявляється лише при відносно довгому (протягом кількох хвилин) протіканні 

струму, і навіть у цьому випадку його вплив на зсув резонансної частоти складає не 

більше 10-15% у порівнянні з МЕ ефектом. Відповідно, при подачі на зразок 

коротких імпульсів струму ефектами, пов’язаними з нагріванням, можна знехтувати.  

 

7.3.3 Нелінійні МЕ ефекти в Al-заміщених гексаферитах при протіканні 

струму вздовж осі кристалографічної симетрії 

 У цьому розділі представлені результати дослідження монокристалічних 

зразків чистих та заміщених алюмінієм стронцієвих гексаферитів M-типу, 

стехіометричного складу SrFe12O19, SrAl0.4Fe11.6O19 та SrAl0.8Fe11.2O19. Зразки були 

виготовлені у формі тонких паралелепіпедів (поперечні розміри вказані нижче), 

товщиною S=140-160 мкм, на які були нанесені платинові електроди. Ширина 

верхнього контакту становила приблизно 1/3 від ширини зразка. В ході досліджень, 

вимірювана комірка приєднувалася до відкритого кінця прямокутного металевого 

хвилеводу діапазонів WR-19 або WR-15 (залежно від ступеня заміщення ферита), 

після чого АЧХ коефіцієнта відбиття S11 записувалися при різних значеннях 

електричного струму, що протікав через резонатор вздовж напрямку осі симетрії 

кристала, за допомогою векторного аналізатора НВЧ кіл Agilent PNA E8361A. 

Зовнішнє магнітне поле прикладалося перпендикулярно до поверхні зразка, а отже 

паралельно до гексагональної осі ферита.  

Спочатку була проведена характеризація електричних та магнітних параметрів 

зразка. Зокрема, виміряна ВАХ в усіх випадках демонструвала характерну для 

напівпровідників нелінійну поведінку (див Рис. 7.15а). Ці, і аналогічні, залежності 

були використані для того, щоб знайти малосигнальний омічний опір матеріалів, а 

також для визначення максимально допустимої статичної напруги, яку можна 

прикладати до зразків, не викликаючи електричного пробою.  

Магнітні параметри зразків визначалися шляхом вимірювання частотно-

польової залежності для власних магнітних збуджень зразка у широкому діапазоні 

значень магнітного поля H0. Прилад отриманих результатів наведено на Рис. 7.15б, 
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для резонатора із чистого гексафериту стронцію з поперечними розмірами 2.15*2.05 

мм2 та товщиною 160 мкм. Там же представлені результати теоретичних 

розрахунків за формулою (7.19). Сумісний аналіз отриманих частотно-польових 

залежностей, як у насиченому, так і у ненасиченому стані, разом з теоретичними 

результатами (7.18)-(7.19) дозволив розрахувати початкові (без урахування МЕ 

ефекту) значення таких магнітних параметрів, як намагніченість насичення M0 та 

поле одновісної анізотропії. Вони потім використовувалися як точки відліку для 

визначення величини відповідного нелінійного МЕ ефекту. 

 
Рис. 7.15. Магнітні та електричні властивості досліджуваних феритових резонаторів 

на прикладі SrFe12O19. а) Вольт-амперна характеристика, б) частотно-польова 

залежність (точки – експеримент, суцільні лінії – теоретичний розрахунок) 

 

При вимірюванні числових характеристик струмових нелінійних МЕ ефектів, 

на зразки подавалися короткі імпульси струму заданої амплітуди від 

програмованого джерела струму. Визначення резонансної частоти відбувалося у 

режимі сканування частоти при фіксованому H0. Усі вимірювання проводилися за 

кімнатної температури. Для уникнення нагрівання зразка, інтервал часу між 

прикладенням струму та записом АЧХ не перевищував 1 с. Таким чином вдавалося 

розділити вклади від МЕ ефектів (які характеризуються малим часом реакції) та 

тепловими процесами, які є суттєво більш повільними та інерційними. Як було 

показано вище, типові температурні зміни резонансної частоти за вказаних умов 

становлять не більше 20-30 МГц для максимальної амплітуди прикладеного струму, 
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у той час, як експериментально виміряні зсуви частоти перевищують вказану 

величину на порядок (Рис. 7.19). Тому можна стверджувати, що виміряні 

експериментально зсуви частоти зумовлені саме МЕ ефектом, а не нагрівом зразка. 

Рисунки 7.16а-7.18а показують приклади зміни кривих резонансного 

поглинання S11 від f при кількох різних значеннях прикладеного електричного 

струму для резонаторів у багатодоменному стані. Окрім чистого гексафериту 

стронцію, тут присутні дані для SrAl0.4Fe11.6O19 (розміри зразка 1.80*1.80 мм2, 

товщина 145 мкм) та SrAl0.8Fe11.2O19 (розміри зразка 1.60*1.70 мм2, товщина 155 

мкм). В усіх випадках спостерігається суттєве зростанні частоти доменної моди.  

 
Рис. 7.16. Частота залежність модуля коефіцієнта відбиття для резонатора із 

SrFe12O19 в а) багатодоменному та б) насиченому станах при різних значеннях 

прикладеної до зразка електричної потужності 

 
Рис. 7.17. Те ж саме, що на Рис. 7.16, але для зразка SrAl0.4Fe11.6O19  
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Рис. 7.18. Те ж саме, що на Рис. 7.16, але для зразка SrAl0.8Fe11.2O19  

 

Рисунки 7.16б-7.18б показують аналогічні дані для основної (найнижчої по 

частоті) моди ПОМСК для тих же зразків у насиченому (однорідному) стані.  

Із сукупності кривих, аналогічних показаним на Рис. 7.16-7.18 були отримані 

залежності резонансних частот fr для основної моди магнітних коливань від 

прикладеної потужності при H0=0 та кількох значеннях магнітного поля для зразків 

у насиченому стані. Ці дані для всіх досліджених гексаферитів з різним ступенем 

заміщення представлені на Рис. 7.19. 

 
Рис. 7.19. Зсув частоти магнітних мод гексаферитових резонаторів різного хімічного 

складу у а) багатодоменному та б) однодоменному станах у залежності від густини 

прикладеної електричної потужності. Різні символи на графіку б) відповідають 

даним, виміряним при різних значеннях магнітного поля 
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Як і раніше, для того, щоб із даних, представлених на Рис. 7.19, отримати 

інформацію про зміни магнітних параметрів гексаферитів при протіканні крізь 

зразок електричного струму, була використана двокрокова процедура. На першому 

кроці із даних по доменного резонансу визначалася залежність Hа(р). Оскільки ця 

залежність, згідно теоретичних оцінок, має бути лінійною, надалі використовувався 

тільки нахил залежності поля анізотропії від густини потужності ( ) /aH p p∂ ∂ . Потім, 

із даних по частотам ПОМСК у насиченому стані, розраховувалася залежність 

М0(р). Для всіх гексаферитів використовувалася тільки найнижча мода, дисперсія 

якої описується формулою (7.19а), через її легку ідентифікацію, мале значення 

хвильового вектора (спрощує теоретичний аналіз) та найбільшу величину 

резонансного поглинання (сприяє точності визначення частоти). 

Із наближеного виразу (7.20) випливає, що МЕ зсув частоти для кожної моди 

має бути незалежним від величини зовнішнього магнітного поля. І дійсно, як 

випливає з Рис. 7.19б зсуви частоти при трьох різних значеннях магнітного поля 

збігаються (в межах похибки вимірювання) для кожного із трьох зразків. Тому при 

розрахунках М0(р) використовувалося усереднене по різним Н0 значення зсуву 

частоти Δfr. Нарешті, розраховані дані комбінувалися таким чином, щоб визначити 

залежність константи анізотропії Ku(p), виходячи з визначення поля анізотропії.  

 
Рис. 7.20. Нелінійні МЕ зміни намагніченості насичення та константи енергії 

одновісної анізотропії як функція прикладеної до зразка електричної потужності для 

гексафериту складу SrAl0.4Fe11.6O19 
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Приклади отриманих таким чином залежностей ΔKu(p) та ΔМ0(р) для 

гексафериту із хімічним складом SrAl0.4Fe11.6O19 наведені на Рис. 7.20. Видно, що 

вони дійсно є лінійними функціями від густини потужності, як це і передбачає 

феноменологічна модель. Довірчі інтервали, показані на графіках, включають у себе 

як інструментальні похибки, так і додаткові поправки, що враховують ефект 

омічного нагріву зразка. Остаточні результати по характеристикам нелінійного МЕ 

ефекту в алюміній-заміщених стронцієвих гексаферитах М-типу зібрані у Табл. 7.1. 

Початкові значення магнітних параметрів узгоджуються з раніше опублікованими 

експериментальними даними по гексаферитам схожого хімічного складу [25, 180]. 

 

Таблиця 7.1. Експериментально визначені магнітні параметри Al-заміщених 

стронцієвих гексаферитів М-типу та характеристики нелінійних МЕ ефектів 

Хімічний склад 4πМ0±5 %,
кГс 

Ku±5 %, 
ерг/см3 

0 /M p∂ ∂ ±10 %, 
Гс·мм3/Вт 

/uK p∂ ∂ ±10 %, 
ерг/Вт 

SrFe12O19 4.8 3.47·106 -1.42 -19.3 

SrAl0.4Fe11.6O19 4.1 3.43·106 -4.92 -55.2 

SrAl0.8Fe11.2O19 3.5 3.36·106 -1.50 -24.4 

(продовження) 

Хімічний склад Питомий опір  
||ρ ±5 %, Ом·мм 

333γ ±5 %, 
Гс·мм2/(Вт·Ом) 

3333 3311δ δ− ±5 % 
ерг·см/(Вт·Ом) 

SrFe12O19 30·103 47·10-6 0.64·10-6 

SrAl0.4Fe11.6O19 1160·103 4·10-6 0.05·10-6 

SrAl0.8Fe11.2O19 72·103 21·10-6 0.34·10-6 

 

З Таблиці 7.1 видно, що жодної однозначної тенденції залежності параметрів 

нелінійних МЕ ефектів від хімічного складу гексаферитів встановити не вдається. 

Це стосується як макроскопічних характеристик, на зразок 0 /M p∂ ∂  або /uK p∂ ∂ , так і 

мікроскопічних феноменологічних МЕ коефіцієнтів 333γ  та 3333 3311δ δ− . Це може 

свідчити про те, що значення ефективних параметрів нелінійних МЕ ефектів 

визначаються у першу чергу не хімічним складом матеріалу, а типом та 

концентрацією різноманітних домішок, які і призводять до появи електричної 
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провідності стрибкового типу та зумовлюють протікання через зразок електричного 

струму [120]. Таким чином, питання про фізичну природу МЕ коефіцієнтів вимагає 

подальших досліджень. 

 

7.3.4 Нелінійні МЕ ефекти у чистому гексафериті стронцію при 

протіканні струму перпендикулярно до осі кристалографічної симетрії 

В ході проведених експериментів досліджувалися монокристалічні зразки 

чистого гексафериту стронцію SrFe12O19 у формі паралелепіпедів товщиною d=160 

мкм, вирізаних так, щоб гексагональна вісь була направлена перпендикулярно до 

розвиненої площини. На відміну від попередніх випадків, тут схема металізації 

зразка була іншою: контактні площадки з платини наносилися тільки на одну із 

поверхонь зразків, у вигляді двох вузьких смужок на протилежних краях резонатора. 

Зразок припаювався до металізованого склотекстоліту з поперечною щілиною у 

металізації у місці розташування гексафериту (див. Рис. 7.21). Таким чином, при 

прикладенні до вимірювальної комірки електричної напруги електричний струм 

проходив у площині зразка, тобто перпендикулярно до гексагональної осі кристалу. 

Вивчення впливу цього струму на магнітні властивості зразка і було предметом 

дослідження. Всі експерименти проводилися за кімнатної температури.  

 
Рис. 7.21. Вимірювальна комірка та напрямок протікання електричного струму 

через зразок гексафериту стронцію 
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В ході вимірювань комірка приєднувалася до відкритого кінця прямокутного 

металевого хвилеводу міліметрового діапазону через ізолюючу діелектричну 

прокладку, після чого здійснювався запис АЧХ коефіцієнта відбиття комірки при 

різних значеннях струму, що протікав через зразок. Сам хвилевід розміщувався між 

полюсами електромагніта так, щоб зовнішнє статичне магнітне поле було 

направлено вздовж легкої осі гексафериту, тобто перпендикулярно до площини 

зразка. Виміри проводилися за допомогою скалярних вимірювачів КСХ і ослаблення 

Р2-68 (діапазон частот 37.5–53.6 ГГц) і Р2-69 (53.6–78.3 ГГц).  

 
Рис. 7.22. Залежність частот МСК у намагніченому до насичення зразку 

гексафериту стронцію розмірами 1.4x1.1x0.16 мм3 від магнітного поля (точки – 

експеримент, лінії – теоретичний розрахунок за формулою (7.19)) 

 

Спочатку були досліджені залежності частот кількох нижчих 

магнітостатичних мод від величини прикладеного магнітного поля, за відсутності 

струму через зразок, у діапазоні значень Н0 від поля переходу у ненасичений 

(багатодоменний) стан до максимального поля, створюваного електромагнітом. Ці 

дані (Рис. 7.22) дали можливість встановити значення гіромагнітного відношення γ 

для досліджуваного гексафериту (за кутом нахилу експериментальних частотно-
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польових залежностей), а також оцінити намагніченість насичення матеріалу. Були 

отримані наступні значення: γ =2.68±0.03 МГц/Е та 4πМ0=4590±50 Гс, які добре 

узгоджуються з відомими із літератури даними [268]. 
Далі було досліджено вплив постійного струму, що протікав у площині 

феромагнітного зразка, на частоти магнітостатичних коливань. Для цього на зразок 

подавався короткий імпульс струму заданої амплітуди, протягом дії якого 

записувалась модифікована АЧХ відбитого сигналу. Мала тривалість імпульсу 

дозволяла уникнути такого небажаного явища, як підвищення температури зразка 

внаслідок омічного нагріву, який маскує шуканий МЕ ефект, і може призвести до 

неправильної оцінки його величини. Проведені окремо виміри впливу 

довготривалого постійного струму показали, що зміни частоти МСК, викликані 

омічним нагрівом зразка, одразу після включення струму відбувалися з типовими 

швидкостями порядку 5 МГц/с. Таким чином, термічний вклад у ефект, який 

спостерігався при подачі короткодіючого імпульсу, не перевищував 3%. 

 
Рис. 7.23. Перестроювання частоти доменного резонансу у гексафериті 

стронцію електричним струмом. а) Частотні залежності коефіцієнту відбиття; б) 

Зсув резонансної частоти як функція густини прикладеної електричної потужності 

 

Приклади отриманих частотних залежностей модуля коефіцієнта відбиття при 

різних значеннях постійного струму наведені на Рис. 7.23а, 7.24а. З них видно, що 

проходження струму призводить до зсуву резонансних частот МСК у насиченому та 
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багатодоменному станах, причому величина зсуву зростає зі збільшенням величини 

струму. Причиною цього є викликані протіканням струму електронів зміни 

магнітних параметрів матеріалу, відповідно до феноменологічної моделі, описаної у 

підрозділі 7.1. Максимальне значення прикладеного струму обмежувалося з метою 

уникнути незворотного лавинного пробою матеріалу.  

 
Рис. 7.24. Перестроювання частот МСК у зразку гексафериту стронцію у 

насиченому стані електричним струмом. а) Типові частотні залежності коефіцієнту 

відбиття; б) Зсув резонансних частот МСК для кількох значень статичного 

магнітного поля як функція прикладеної до зразка густини електричної потужності 

 

Власне залежності зсуву частот відповідних мод от густини прикладеної до 

зразка електричної потужності для різних магнітних станів показані на Рис. 7.23б, 

7.24б. Як видно, вони є майже лінійними (принаймні у даному діапазоні значень 

потужності), при цьому їх крутизна складає приблизно 110 MГц·мм3/Вт для випадку 

Н0 =0 і 390–440 MГц·мм3/Вт для однорідно намагніченого стану. 

Зокрема, на Рис. 7.24б показано експериментально виміряні зсуви частот для 

пари найнижчих мод ПОМСК (для яких наближення k{mn}S<<1 добре виконується, і 

відповідно, є застосовною формула (7.20)) при трьох різних значеннях 

підмагнічуючого поля Н0. Видно, що { }mnfΔ , у першому наближенні, дійсно майже не 

залежить ні від індексів моди, ні від магнітного поля. З наведених на Рис. 7.23, 7.24 

експериментальних даних, за описаною вище методикою, можна розрахувати 
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викликану струмом зміну намагніченості та поля анізотропії. Отримані значення 

aHΔ  і (4 )zMπΔ  наведено на Рис. 7.25 (показані на ньому довірчі інтервали 

враховують як інструментальні похибки, так і омічний нагрів зразка). Нарешті, 

використовуючи ці дані та означення величини На, можна знайти магнітоелектричні 

зміни у константі одновісної анізотропії Ku. 

 
Рис. 7.25. Зміни магнітних параметрів (намагніченість і ефективне поле 

одновісної анізотропії) гексафериту стронцію при пропусканні електричного струму 

у площині зразка від прикладеної до зразка густини електричної потужності 

 

В результаті описаних вище розрахунків було знайдено, що намагніченість і 

константа анізотропії залежать від об’ємної густини прикладеної електричної 

потужності лінійно, причому коефіцієнти пропорційності становлять -(11.5±1.2) 

Гс·мм3/Вт та -(1160±120) ерг/Вт, відповідно. Для порівняння, для випадку струму, 

що протікає вздовж гексагональної осі гексафериту стронцію у підрозділі 7.3.1 були 

отримані наступні коефіцієнти: -2 Гс·мм3/Вт і -170 ерг/Вт, відповідно. Бачимо, що 

протікання струму вздовж та перпендикулярно до кристалографічної осі, 

характеризується нелінійними МЕ коефіцієнтами, які відрізняються приблизно у 6-7 

разів, що дає змогу говорити при яскраво виражену анізотропію нелінійних МЕ 

струмових ефектів у гексаферитах М-типу. Відзначимо, що це співвідношення 
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виявилося одного порядку величини з виміряної раніше анізотропією електричної 

провідності гексаферитів М-типу на постійному струмі [396].  

 

7.4 Експериментальні дослідження струмового нелінійного 

магнітоелектричного ефекту у гексаферитах Y-типу 

 

Гексагональні ферити представляють інтерес для використання у пристроях 

аналогової обробки сигналів мікрохвильового та міліметрового діапазонів 

(резонатори, фільтри, фазообертачі, поглинаючі матеріали) [26, 412-414] завдяки 

наявності у них значного по величині поля магнітної анізотропії (типово від 6 до 30 

кЕ). Відповідно, частота ФМР у гексаферитах потрапляє у мікрохвильовий діапазон 

вже при помірних значеннях зовнішнього підмагнічуючого поля. Ферити Y-типу, 

наприклад, Ba2Zn2Fe12O22 (надалі Zn2Y) відрізняються від розглянутих вище 

гексаферитів М-типу тим, що володіють анізотропією типу „легка площина”, а не 

„легка вісь”, причому ця площина розташована перпендикулярно до 

кристалографічної осі 6-го порядку. Відомі експериментальні дослідження ME 

ефекту у композитній структурі Zn2Y-МНТС з механічним зв’язком між 

компонентами [143]. Було знайдено, що частота феромагнітного резонансу лінійно 

залежить від величини прикладеного електричного поля (лінійний ME ефект), а 

максимальний зсув частоти становив 120 МГц на 12 ГГц . 

 В даному підрозділі представлено результати дослідження електричного 

перестроювання частоти в однофазному феритовому резонаторі із Zn2Y за кімнатної 

температури, у результаті прояву нелінійних МЕ ефектів. Як і у випадку 

гексаферитів М-типу, кристалічна структура матеріалу Y-типу за умови 

колінеарного розташування магнітних моментів не допускає існування лінійного 

МЕ ефекту [127, 415]. Лише якщо симетрія структури порушується при заміщенні 

катіонів або при утворенні нелінійної гелікоїдальної структури, цей ефект стає 

можливим [98]. Однак навіть у незаміщеному Zn2Y нелінійні МЕ ефекти є 

дозволеними, що і буде експериментально продемонстровано нижче.  
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Відзначимо, що кристалічна структура гексаферитів Y-типу є досить схожою 

на структуру M-типу, включаючи наявність і там, і там ідентичних 

кристалографічних шпінельних S-блоків [120], тому прояв у них нелінійних МЕ 

ефектів аналогічної фізичної природи є цілком очікуваним. 

Феритовий резонатор, що досліджувався у даній роботі, представляв собою 

паралелепіпед розмірами 2.1x1.1 мм2 та товщиною S=160 мкм, виготовлений із 

монокристалу Ba2Zn2Fe12O22. Кристалографічна вісь симетрії була направлена 

нормально до зразка, відповідно, легка площина співпадала з його розвиненою 

поверхнею. Оскільки передбачалося пропускання струму у площині зразка, 

металізація була нанесена за схемою, аналогічною використаній у розділі 6.3.4. 

Платинові електроди утворювали дві стрічки шириною 0.6 мм по краях зразка, 

залишаючи між собою відкриту поверхню шириною 0.9 мм (див. Рис. 7.26). 

Зовнішнє магнітне поле H0 було направлено так, як показано на рисунку. Таким 

чином, при прикладанні електричної напруги струм протікав у легкій площині 

зразка, вздовж напрямку вектора статичної намагніченості.  

 
Рис. 7.26. Схематичне зображення експериментальної вимірювальної комірки 

 

 При проведенні НВЧ вимірювань феритовий резонатор розташовувався 

безпосередньо під мікросмужковою лінією передачі, виготовленої із ламінованого 

мікрохвильового діелектрика RT/Duroid 5880 товщиною 0.25 мм, як показано на 
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Рис. 7.26. Сама лінія мала S-подібну форму, щоб забезпечити ортогональність між 

статичним та динамічним магнітними полями, необхідну для ефективного 

збудження магнітних коливань резонатора. Розташування зразка під центральним 

провідником збільшувало коефіцієнт зв’язку між модами резонатора та 

електромагнітним полем хвилеводної моди, у порівнянні з розташуванням 

резонатора зверху. Вимірювання проводилися за допомогою векторного аналізатора 

НВЧ кіл Agilent-E8361A у діапазоні частот 1-18 ГГц. 

 На рисунку 7.27 представлені результати вимірювання електричних 

властивостей зразка. Зокрема, Рис. 7.27а показує ВАХ, яка при великих значеннях 

напруги стає суттєво нелінійною. Виміряна при малих значеннях напруги величина 

опору становила R=4.75 кОм, що відповідає провідності ρ ≈90 Ом·см. Це є типовим 

значенням для монокристалів Zn2Y з невеликим вмістом двовалентних іонів заліза 

[416]. Рис. 7.27б показує залежність лінійного опору матеріалу від температури у 

діапазоні T=10-90 °C у логарифмічному масштабі. Експериментальна залежність 

була апроксимована модельною функцією kTqeRTR /
0)( =  [396], характерною для 

стрибкового механізму провідності напівпровідників, і, як видно з рисунка, має 

місце гарне їх співпадіння. Отримане таким чином значення енергії активації q = 

0.19 еВ узгоджується із опублікованими у літературі даними [416]. 

  
Рис. 7.27. Електричні властивості дослідженого зразка Zn2Y: a) ВАХ за 

кімнатної температури та б) температурна залежність лінійного опору 
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 Далі були визначені магнітні параметри матеріалу за відсутності струму 

провідності. Хвилеводна секція розміщувалася між полюсами електромагніту так, 

що зовнішнє магнітне поле було прикладено у площині зразка. Після чого із 

залежностей S21 від f, записаних при різних значеннях поля H0, знаходилася 

частотно-польова залежність, показана на Рис. 7.28.  

Для такої експериментальної конфігурації частота ФМР задається наступним 

теоретичним виразом [417] 

( )( )0000
22 4)(4)( MNNHHMNNHf zxazyFMR ππγ −++−+= .   (7.21) 

 Тут Nzz – розмагнічуючий фактор у напрямку прикладеного магнітного поля, 

Nxx та Nyy – розмагнічуючі фактори у двох інших ортогональних напрямках. 

При порівнянні експериментальних даних з модельною кривою (7.21) 

величина гіромагнітного відношення була прийнята γ=2.8 МГц/Е, розмагнічуючі 

фактори для даного зразка були взяті, за результатами розрахунків, Nzz=0.07, 

Nxx=0.79, Nyy=0.14 [267], а На та 4πМ0 використовувалися як вільні параметри. 

Найкраще співпадіння було отримане при На=9.1±0.1 кЕ та 4πМ0=2.3±0.1 кГс. 

Обидва значення є близькими до опублікованих у літературі параметрів даного 

матеріалу [268, 412]. 

 
Рис. 7.28. Частотно-польова залежність для ФМР у зразку Zn2Y (точки – 

експеримент, суцільна лінія – теорія) 
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Після цього на досліджуваний зразок подавалися імпульси струму різної 

амплітуди та записувалися частотні залежності коефіцієнта передачі S21 при різних 

значеннях прикладеної електричної потужності. Типові приклади кривих 

резонансного поглинання при різних значеннях прикладеного електричного струму 

для різних значень підмагнічуючого поля наведені на Рис. 7.29 а, б. Видно, що має 

місце значне зменшення резонансної частоти, величина якого досягає 1.5 ГГц. 

Відзначимо також, що зміна частоти не супроводжується суттєвим збільшенням 

ширини лінії ФМР, а рівень поглинання на резонансній частоті хоча і зменшується, 

але несуттєво. Ці фактори є важливими для можливих практичних застосувань 

розглянутого ефекту. Також слід підкреслити, що максимальна густина постійного 

струму в ході експериментів не перевищувала 4 А/см2, що є на багато порядків 

менше, ніж значення, типові для ефектів передачі спінового моменту. 

 
Рис. 7.29. Залежності модуля коефіцієнта передачі від частоти при різних значеннях 

постійного електричного струму, що протікав у легкій площині досліджуваного 

гексаферитового резонатора 

 

На рисунку 7.30 показані залежності зсуву частоти ФМР rfΔ  від прикладеної 

до зразка електричної потужності P=UI, виміряні при різних значеннях зовнішнього 

магнітного поля у інтервалі 700-3000 Е. Видно, що при кожному значенні поля ці 

залежності є практично лінійними, як і очікувалося. Величина нахилу кривих rfΔ  від 

P поступово зростає від -(11.9±0.2) МГц/мВт для найменшого поля до -(16.4±0.3) 

МГц/мВт для найбільшого. 
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Рис. 7.30. Зсув резонансної частоти магнітного резонатора із Zn2Y як функція 

прикладеної електричної потужності при різних значеннях H0 

 

Відзначимо, що на відміну від гексаферитів М-типу, інформації про 

дослідження статичних чи динамічних властивостей доменної структури у 

планарних гексаферитах практично немає [418]. Цілком можливо, що внаслідок 

наявності у легкій площині 6 енергетично еквівалентних напрямків, вздовж яких 

можуть орієнтуватися вектори локальної намагніченості, регулярна доменна 

структура у феритах Y-типу взагалі не формується. В проведених експериментах 

доменний резонанс у нульовому магнітному полі у досліджуваних зразках не 

спостерігався, отже, безпосереднє визначення величини зміни поля одновісної 

анізотропії було неможливим. Частоти МСК у насиченому стані описуються 

формулою (7.21), у якій намагніченість насичення та поле анізотропії присутні у 

вигляді лінійної комбінації. Відповідно, проведені експерименти не дають 

можливості визначити окремо МЕ зміни у 4πМ0 та На. Розв’язавши (7.21) відносно 

комбінації магнітних параметрів 0( )4a x zH N N Mπ+ − , отримаємо 

( )
2

0 02
0 0

( )4
( )4a x z

y z

fH N N M H
H N N M

π
γ π

+ − = −
+ −

. 

Оскільки 1)( <<− zy NN  впливом МЕ зміни величини 4πМ0 у правій частині 

цього рівняння можна, у першому наближенні, знехтувати. Тоді, з даних на Рис. 7.30 

можна розрахувати викликану нелінійними МЕ ефектами зміну комбінації 
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магнітних параметрів, що стоїть у лівій частині. Результати обчислень, для різних 

значень магнітного поля Н0, наведені на Рис. 7.31. Видно, що ці залежності є 

лінійними, як це і випливає з формули (7.14), хоча нахил кожної прямої залежить від 

величини підмагнічуючого поля. Останнє пояснюється наявністю у (7.14) доданку, 

обернено пропорційного до Н0. Так як при зростанні поля тангенс кута нахилу 

зменшується, робимо висновок, що комбінація параметрів 3333 3322δ δ−  є від’ємною. 

 
Рис. 7.31. МЕ зміни комбінації магнітних параметрів гексаферитового 

магнітного резонатора із Zn2Y 

 

Окрім амплітудних характеристик, у роботі досліджувалися і фазочастотна 

характеристика гексаферитового резонатора з метою оцінки перспектив його 

застосування у складі керованих електричним струмом дискретних фазообертачів. 

Рисунок 7.32 показує разом частотні залежності внесених втрат та внесеної фази для 

даного резонатора при двох різних значеннях магнітного поля. Домінуючий 

лінійний нахил ФЧХ зумовлений внеском від мікросмужкової лінії передачі. З 

рисунку видно, що можна обрати такі частоти (показані штрихованими лінями) на 

яких при ввімкненні електричного струму спостерігатиметься суттєвий дискретний 

фазовий зсув при помірних внесених втратах. Наприклад, на частоті f0=8.566 ГГц 

при H0=740 Е, а також f0=10.495 ГГц при H0=1140 Е зміна фази становила 43°-44° 

при втратах <4 дБ. Аналогічні результати були отримані і при інших значеннях H0, 

що відповідали робочим частотам від 9 до 15 ГГц. Цей фазовий зсув є дещо 

меншим, ніж зсув у 50°, описаний у статі [143], однак тут він був досягнутий при 
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суттєво менших внесених втратах. Також відзначимо, що рівень фонових втрат у 

цьому діапазоні частот становив 1.7-2.3 дБ. Він визначався неідеальним 

узгодженням коаксіальних з’єднувачів з лінією передачі, втратами у самій 

мікросмужковій лінії та узгодженням резонатора з лінією передачі. Таким чином, є 

можливість приблизно вдвічі підвищити фактор якості фазообертача шляхом 

оптимізації його конструкції.  

   

      
Рис. 7.32. Частотна залежність фази та амплітуди (в логарифмічному масштабі) 

коефіцієнта передачі S12 при різних значеннях прикладеного до зразка струму 

 

 Результат дослідження впливу омічного нагріву резонатора на отримані 

результати представлено на Рис. 7.33. Як і раніше, до зразка прикладався постійний 

струм протягом 10 хвилин, і впродовж цього періоду значення частоти ФМР 

записувалося з інтервалами 1 хв. Оскільки МЕ ефект є швидкодіючим, всі зміни 

частоти, починаючи з кількох секунд після ввімкнення струму, можна віднести до 

змін магнітних параметрів внаслідок нагріву зразка. Через 10 хв. струм вимикався, і 

запис частот ФМР здійснювався під час охолодження зразка до кімнатної 

температури. Числові характеристики впливу омічного нагріву наступні: протягом 
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часу в 10 хв. додатковий (тепловий) зсув частоти становив лише 15-25 МГц (більше 

значення відповідає більшому струму), що складає 3-4 % від магнітоелектричного 

зсуву. Після вимикання струму різниця у частоті ФМР нагрітого зразка та зразка у 

початковому стані становила ті ж самі 15-25 МГц. Цей експеримент 

продемонстрував, що у даному випадку, роль омічного нагріву у спостережуваних 

результатах є нехтовно малою, у порівнянні з МЕ ефектами. Хоча нагрів зразка 

дійсно призводив до змін резонансної частоти того ж знаку, що і МЕ ефект, відносна 

величина цього зсуву була незначною, і ним можна було знехтувати.  

Головною причиною малості теплового внеску у порівнянні з розглянутими 

вище гексаферитами М-типу є суттєво менші потужності електричного сигналу, які 

слід було прикласти до зразка, щоб отримати суттєвий зсув частоти. Так, у даному 

випадку, прикладена електрична потужність не перевищувала 100 мВт (див. Рис. 

7.30), в той час, як у експериментах з гексаферитом стронцію вона могла 

перевищувати 1200 мВт (див. Рис. 7.8) при схожих розмірах зразків. Зрозуміло, що у 

даному випадку ефект омічного нагріву має бути (і є) пропорційно меншим.  

 
Рис. 7.33. Зміни резонансної частоти резонатора із Zn2Y під час та після його 

нагрівання протягом 10 хвилин постійним струмом заданої величини 

 

Окрім представлених вище експериментальних результатів, можна навести і 

такі міркування, що ілюструють відносні внески МЕ та теплового ефектів. Відомо, 

що за кімнатної температури зміни поля анізотропії, викликані нагрівом зразка, 
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призводять до зсуву резонансної частоти зі швидкістю 14-18 МГц на градус Цельсія, 

при початковому значенні частоти ФМР порядку 9 ГГц [419]. Таким чином, щоб 

отримати спостережуваний експериментально зсув частоти на 1.2 ГГц, необхідно 

було б, щоб зразок нагрівся на 65-85 °C, що виглядає досить сумнівним.  

Основні результати цього розділу опубліковані у журнальних статтях [420–

422], а також висвiтленi у тезах, працях та матерiалах мiжнародних наукових 

конференцiй [423–425]. 

 

7.5 Висновки до розділу 

 

 В розділі представлено експериментальні та теоретичні результати 

дослідження індукованих електричним струмом нелінійних магнітоелектричних 

ефектів у монокристалічних гексаферитах М- та Y-типів за кімнатної температури у 

насиченому та багатодоменному станах. Радіоспектроскопічними методами 

показано, що протікання струму провідності вздовж гексагональної осі симетрії 

феритів М-типу (барієвий, а також чистий та заміщений алюмінієм стронцієвий 

гексаферити) призводить до змін намагніченості насичення та константи одновісної 

анізотропії, які є лінійно пропорційними до густини прикладеної до зразка 

електричної потужності. Порівняльний аналіз зсувів частот МСК для насиченого і 

багатодоменного станів дозволив розділити внески обох ефектів і встановити 

величину кожного із них окремо. Для всіх досліджених зразків намагніченість 

насичення та константа одновісної анізотропії зменшувалася із збільшенням 

прикладеної до зразка потужності Р, а поле одновісної анізотропії – зростало. 

Ефективність керування частотою МСК електричною потужністю становила, 

залежно від матеріалу, від 35 до 110 МГц·мм3/Вт у багатодоменному стані (Н0=0) і 

125-200 МГц·мм3/Вт у насиченому стані (і у цьому випадку величина зсуву майже 

не залежала від Н0). Більший зсув частоти у насиченому стані реалізовувався 

внаслідок додавання внесків від На та 4πМ. В абсолютних одиницях величина зсувів 

частоти більш ніж на порядок перевищує значення, отримані раніше для 

композитних структур «ферит-п’єзоелектрик». При цьому не вдалося встановити 
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якоїсь відповідності між хімічним складом гексафериту та ефективними 

параметрами, що характеризують нелінійні МЕ ефекти. Це може свідчити про те, що 

їх інтенсивність визначається, у першу чергу, типом та концентрацією 

різноманітних домішок, які і призводять до появи електричної провідності 

стрибкового типу. 

 При дослідженні гексафериту стронцію за умови протіканні струму у площині, 

перпендикулярній до осі симетрії, отримано результати, що якісно відповідали 

раніше вивченому випадку протікання струму вздовж гексагональної осі. При цьому 

коефіцієнти, які кількісно характеризують дані ефекти, виявилися значно (в 6-7 

разів) більшими, що свідчить про їх суттєву анізотропію.  

Експерименти, проведені на гексафериті Y-типу з анізотропією типу „легка 

площина”, при протіканні сталого струму у базисній площині вздовж напрямку 

статичної намагніченості, у цілому підтвердили тенденції, відзначені вище для 

феритів М-типу. Оскільки доменний резонанс у Zn2Y не спостерігався, визначити 

окремо зміни 4πМ та На не вдалося, однак встановлено, що їх лінійна комбінація 

змінюється прямо пропорційно до Р. На частотах у інтервалі від 8 до 17 ГГц (X- та 

Ku- діапазони) керований електричним струмом зсув частоти досягав 1.1-1.4 ГГц, 

що становило 10-12% від центральної частоти. Ця величина на порядок перевищує 

відповідні значення для структур «ферит-п’єзоелектрик» з механічним зв’язком, а 

також є у декілька разів більшою, ніж у випадку гексаферитів М-типу. 

Для всіх розглянутих ситуацій проведено оцінку впливу омічного нагріву 

матеріалу на спостережуваний зсув частоти МСК і встановлено, що при 

короткочасній дії струму він є як мінімум на порядок меншим за МЕ ефект. У цьому 

аспекті варто відзначити Zn2Y, у якому МЕ ефект спостерігався при відносно 

низьких Р (<100 мВт, що на порядок менше, ніж для гексаферитів М-типу), отже, 

для цього матеріалу зростання температури зразка навіть при тривалому 

проходженні постійного струму є незначним.  

Зазначимо, що в усіх експериментах густина струму, який протікав через 

ферит, була досить малою (кілька A/см2), що дозволяє повністю виключити 

можливий внесок від ефекту передачі спінового моменту. 
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Для пояснення отриманих результатів була розвинута феноменологічна теорія 

МЕ ефектів у феримагнетиках з урахуванням спонтанної намагніченості і спін-

орбітальної взаємодії, що ґрунтується на додаванні до вільної енергії квадратичних 

по електричному полю доданків, сумісних з кристаломагнітною симетрією 

матеріалу. Теоретичні висновки якісно узгоджуються з експериментальними 

результатами, зокрема, була передбачена лінійна залежність 4πМ та Ku від густини 

прикладеної до зразка електричної потужності. Анізотропія спостережуваних МЕ 

ефектів пояснена різними значеннями елементів МЕ тензорів, які описують 

відповідні ефекти при протіканні струму вздовж та перпендикулярно до осі симетрії, 

та неоднаковою питомою провідністю матеріалу у цих напрямках. 

Мікроскопічною причиною розглянутих ефектів, можливо, є частково 

делокалізовані електрони, які, приймаючи участь у „стрибковій” провідності по 

вузлам кристалічної ґратки, тимчасово переводять іони Fe3+ у валентний стан Fe2+ з 

меншим спіновим магнітним моментом і іншою енергією спін-орбітальної взаємодії. 

Наслідками кристалографічно обумовленого нерівномірного розподілу електронів 

провідності між магнітними підґратками матеріалу (їх концентрація на атомах 

домінуючої підґратки) є зменшення сумарної намагніченості фериту та зміна енергії 

одновісної анізотропії.  

Дані ефекти можуть знайти практичне застосування у керованих струмом 

пристроях аналогової обробки сигналів міліметрового діапазону, які будуть вигідно 

відрізнятися від існуючих аналогів зменшеним часом перестройки робочої частоти 

та зниженим енергоспоживанням. Цікавими є результати для зразків у 

ненасиченому стані, так як вони вказують на можливість розробки НВЧ пристроїв, 

що взагалі не вимагатимуть використання важких та об’ємних магнітних систем. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації вирішено важливу наукову та прикладну проблему пошуку нових і 

поглибленого аналізу відомих ефектів взаємодії електричної та магнітної підсистем 

у феритах та композитних структурах на їх основі за кімнатної температури, 

вивчено вплив зовнішніх електричного та магнітного полів на ці структури та 

обґрунтовано можливість побудови на їх основі різноманітних керованих пристроїв 

аналогової обробки сигналів мікрохвильового діапазону. 

1. Проблема дослідження ефекту розщеплення магнітним полем мод 

резонаторів із феритів, який є наслідком взаємодії електричної та магнітної 

підсистем у магнітних діелектриках, вирішена із застосуванням єдиного 

концептуального підходу. Експериментально знайдено, що завдяки магнітній 

підсистемі, має місце перестроювання частот власних магнітодинамічних мод 

зовнішнім магнітним полем на величину від 1 ГГц для ферит-гранатових 

резонаторів до 10 ГГц для гексаферитових резонаторів за центральної частоти 40-

110 ГГц та помірних значень керуючого магнітного поля. Встановлено, що 

найбільше розщеплення має місце для основних азимутально-неоднорідних мод, 

зменшуючись при збільшенні номера моди. В ході експериментів уперше 

експериментально виявлено гістерезис частотно-польової залежності 

магнітодинамічних мод, який є відображенням бістабільності стану магнітної 

підсистеми гексафериту, коли при одному і тому ж значенні поля підмагнічування 

гексаферит може перебувати або в однодоменному, або в ненасиченому стані. 

Розвинута наближена аналітична теорія аксіально-неоднорідних мод дискового 

феритового резонатора, яка враховує специфічні властивості анізотропних 

магнітних матеріалів та кількісно описує спостережувані явища як в дорезонансній, 

так і в зарезонансній областях. 

2. Продемонстрована можливість застосування ефекту розщеплення мод 

феритових резонаторів у керованих магнітним полем приладах міліметрового 

діапазону, з перспективою його використання на субтерагерцових частотах. 

Запропоновано та експериментально протестовано макети вказаних пристроїв, 
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зокрема оригінальні конструкції фазообертачів, в діапазоні від 20 до 90 ГГц, де 

центральні частоти резонаторів визначалися, в першу чергу, квазідіелектричними 

резонансами, які мали місце і без підмагнічуючого поля, що є суттєвою перевагою 

таких конструкцій. Встановлено, що: 

резонансний вентиль з гексафериту барію, частота якого перестроюється в 

діапазоні 85-90 ГГц, демонструє рівень розв’язки не гірше ніж 20 дБ;  

резонансний фазообертач з робочою частотою 80 ГГц здійснює керовану 

перестройку фази на 60° при внесених втратах у межах 1.5-4 дБ; 

дискретний фазообертач частотного діапазону 35-36 ГГц на основі явища 

гістерезису частотно-польової залежності магнітодинамічних мод реалізує фазові 

зсуви з фактором якості 45-80°/дБ. 

Крім того, смугопропускаючі фільтри із нікель-цинкового фериту К- та Ка- 

діапазонів забезпечують перестройку частоти на 0.3-1.3 ГГц при внесених втратах 2-

5 дБ та здатні працювати при вхідних потужностях до, як мінімум, 100 мВт, що є 

принциповою перевагою порівняно з традиційними феритовими приладами. 

3. В результаті експериментального та теоретичного вивчення ефекту 

гібридизації електромагнітних та спінових коливань у структурах «діелектричний 

резонатор-феритовий резонатор» показано, що хід частотно-польових залежностей 

для гібридних мод повністю відповідає моделі зв’язаних коливань. Знайдено, що 

зв’язок між електромагнітними та спіновими резонансами в структурах діелектрик-

ферит дає можливість керувати релаксаційними властивостями гібридних коливань, 

зокрема, добротність квазімагнітостатичних коливань магнітної підсистеми може 

бути підвищена за рахунок менших втрат у діелектричній підсистемі. При вивченні 

високочастотних властивостей гібридизованих коливань у композитному 

резонаторі, що складається з діелектрика та слабкого феромагнетика, 

продемонстрована можливість керування властивостями таких резонаторів у 

сантиметровому діапазоні аномально низькими магнітними полями. 

Експериментально реалізовано керування частотою, рівнем внесених втрат та 

добротністю гібридних коливань у структурах «діелектрик-ферит нікелю» та 

«діелектрик-гексаферит барію». Отримані результати якісно та кількісно 
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відповідають передбаченням, зробленим на основі теорії збурень з урахуванням 

особливостей тензорів магнітної сприйнятливості відповідних 

магнітовпорядкованих матеріалів. 

4. Запропоновано феноменологічну теорію механізму впливу механічної 

деформації на спін-орбітальну взаємодію у феритах кубічної симетрії. Показано, що 

у гетероструктурі «анізотропний ферит-п’єзоелектрик» індукована деформацією 

п’єзоелектрика (електричної підсистеми) магнітна анізотропія у феритових шарах з 

орієнтацією (100) та (111) може бути представлена в рамках трипараметричної 

моделі, знайдені вирази для відповідних внесків у константи анізотропії. Доведено, 

що домінуючим є внесок деформації в одновісну анізотропію першого порядку, що 

відповідає квадратичній частині спін-орбітальної енергії. Показано, що 

експериментальні результати по керуванню частотами магнітостатичних резонансів 

у такій структурі електричним полем пояснюються на основі існуючої теорії 

магнітостатичних коливань в анізотропному фериті у припущенні, що створена 

п’єзоелектриком механічна напруга впливає лише на поле одновісної анізотропії 

першого порядку, а зміною інших полів анізотропії можна знехтувати. Такий 

механізм керування характеризується надзвичайно низькими енерговитратами, 

порівняно з відомими у традиційній спінтроніці. 

5. Уперше оптичними та радіоспектроскопічними методами досліджено 

статичні та динамічні властивості ненасиченого стану феритової плівки залізо-

ітрієвого гранату, механічно зв’язаної з п’єзоелектричним шаром цирконату-

титанату свинцю. Теоретично обґрунтоване та експериментально реалізоване 

керування доменною структурою феритових плівок електричним полем у композиті 

«ферит-п'єзоелектрик». Знайдено, що прикладання електричної напруги до 

п’єзоелектрика викликає, за певного порогового значення, перебудову доменної 

структури магнітної підсистеми (фазовий перехід першого роду), яка 

супроводжується переорієнтацією магнітних моментів доменів від напрямків, 

нормальних до площини плівки до похилих. Представлена аналітична теорія 

пояснює спостережуваний стрибок намагніченості. Теоретична оцінка напруги, за 

якої відбувається перехід між двома магнітним станами, узгоджується з 
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експериментально виміряним значенням. Показана можливість використання такого 

композиту для модуляції оптичного випромінювання, дифрагованого на доменній 

структурі, стан якої перемикається між двома фазами змінною електричною 

напругою звукової частоти. Окрім цього, знайдено, що механічна деформація, 

створена п’єзоелектричною складовою структури, призводить до суттєвої 

перестройки частот магнітостатичних коливань на 12-15% при початковій частоті 

0.85-0.95 ГГц. Результати цих досліджень можуть стати основою для створення 

нового покоління пристроїв магнітооптики, спінтроніки та стрейнтроніки, що 

працюють при малих підмагнічуючих полях або і зовсім без них.  

6. Уперше запропоновано, теоретично і експериментально досліджено 

оригінальні конструкції дволанкових фільтрів на основі композитних ферит-

п’єзоелектричних резонаторів з індивідуальним керуванням амплітудно-частотними 

характеристиками окремих ланок за рахунок незалежної подачі електричної напруги 

на відповідні елементи, що забезпечує можливість керування не тільки частотою 

власних коливань магнітної підсистеми, а і формою смуги пропускання чи 

загородження фільтра статичним електричним полем. Проведене теоретичне 

моделювання багатоланкових смугопропускаючих фільтрів показало, що форма 

смуги пропускання може регулюватися від кривої з одним максимумом до 

двогорбої. При експериментальному дослідженні конструкції дволанкового 

смугозагороджуючого фільтра з подвійним керуванням електричним та магнітним 

полями продемонстрована можливість суттєвої модифікації амплітудно-частотної 

характеристики фільтра, зокрема, величини максимальних внесених втрат на 

центральній частоті та ширини смуги режекції по рівню 3 дБ. Дана властивість 

фільтра має перспективи застосовування в адаптивних системах аналогової обробки 

інформаційних сигналів. 

 В ході експериментальних досліджень магнітоелектричного ефекту в 

твердотільних гіраторах на основі тришарових планарних структур «ферит-

п’єзоелектрик-ферит», на частотах, близьких до частоти основної моди 

електромеханічного резонансу композитної структури, отримано ККД передачі 

енергії понад 85%.  
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7.  Уперше експериментально виявлені та теоретично пояснені нелінійні 

струмові магнітоелектричні ефекти у феритах за кімнатної температури в 

насиченому та багатодоменному станах. Доведено, що в гексаферитах М- та Y–типів 

при протіканні крізь зразок постійного струму, пов’язаного з механізмом стрибкової 

провідності, відбуваються зміни магнітних параметрів (намагніченість насичення та 

константа анізотропії), які є лінійно пропорційними до густини прикладеної 

електричної потужності. В результаті виникає принципово нова можливість 

керування частотами магнітостатичних резонансів. Виміряний зсув частоти 

феромагнітного резонансу складав до +400 МГц для незаміщених гексаферитів М-

типу, до +700 МГц для заміщених гексаферитів М-типу (на частотах 50-67 ГГц) і до 

-1400 МГц для гексафериту Y-типу на частотах 10-15 ГГц. Знайдено, що дані 

ефекти, у випадку протікання струму в базисній площині, є суттєво (в 6-7 разів) 

більшими, ніж при протіканні струму вздовж гексагональної осі, що свідчить про їх 

яскраво виражену анізотропію.  

Розвинута теорія магнітоелектричних ефектів в феримагнетиках з 

урахуванням спонтанної намагніченості і спін-орбітальної взаємодії, яка враховує 

взаємодію між електричною та магнітною підсистемами залученням до вільної 

енергії феромагнетика квадратичних по електричному полю доданків, сумісних з 

кристаломагнітною симетрією матеріалу, і результати якої якісно узгоджуються з 

експериментальними даними. Дані ефекти відкривають нові шляхи до кардинальної 

мініатюризації керованих пристроїв аналогової обробки сигналів міліметрового 

діапазону, які до того ж будуть відрізнятися пониженим енергоспоживанням.  
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