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АНОТАЦІЯ 

 

Чумак Г.Л. Електромагнітно-спінові збудження в феритах та слабких 

феромагнетиках. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі 

природничих наук за спеціальністю 105 прикладна фізика та наноматеріали. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2020. 

Дисертація присвячена розв’язанню задач побудови аналітичної теорії 

ефекту розщеплення частот власних магніто-діелектричних коливань у 

дискових феритових резонаторах, вивчення ефектів відбиття електромагнітних 

хвиль від шаруватих структур на основі феритів та слабких феромагнетиків, 

розвинення теорії магнон-плазмон-поляритонів міліметрового діапазону в 

композитних структурах з одновісними феритами. Дисертація складається з 

п’яти розділів. 

Перший розділ присвячено огляду літератури за темою дисертації. У 

ньому розглядаються основи класичної електродинаміки магнітовпорядкованих 

середовищ, методи отримання тензорів магнітних проникностей, класифікація 

використаних у роботі магнітовпорядкованих матеріалів, таких ферити з 

кубічною кристалічною граткою, одновісні гексаферити та слабкі 

феромагнетики з анізотропією типу «легка площина» та їх магнітні 

характеристики. Проведено огляд публікацій, які стосуються ефекту 

розщеплення частот азимутально-неоднорідних магніто-діелектричних мод у 

феритових дискових резонаторах та поставлена задача побудови наближеної 

аналітичної теорії ефекту.  

У розділі зазначаються основні теоретичні роботи, присвячені відбиттю 

електромагнітних хвиль від шаруватих структур з феритами. Вказується на їх 

головний недолік, а саме відсутність фазових залежностей комплексного 

коефіцієнта відбиття електромагнітних хвиль від таких структур, та 

формулюється задача поглибленого вивчення ефектів відбиття 
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електромагнітних хвиль від шаруватих структур з феритами та слабкими 

феромагнетиками. 

Проаналізовано відому літературу, присвячену поверхневим плазмон-

поляритонам. Відмічено, що незважаючи на широке використання поверхневих 

плазмон-поляритонів у оптичному діапазоні, їх дослідження у мікрохвильовому 

діапазоні є недостатніми. Сформульовано задачу розвинення більш точної 

теорії магнон-плазмон-поляритонів у міліметровому діапазоні. 

У другому розділі дисертації показано, що ефект розщеплення частот 

магніто-діелектричних мод може бути використаний у взаємних та невзаємних 

пристроях сантиметрового, міліметрового та субміліметрового діапазонів. 

У розділі показана однозначна відповідність між станами поляризації 

магніто-діелектричних мод резонаторів циліндричної симетрії та знаками «+» 

та «-» азимутальних індексів, за допомогою яких описуються електромагнітні 

поля цих мод. 

Також була знайдена аналітична наближена формула для розрахунку 

величини розщеплення частот азимутально-неоднорідних вироджених мод 

феритового дискового резонатора як у зарезонансній так і дорезонансній 

областях. Так для різних типів ферогранатів та ферошпінелей у зарезонансній 

області величина розщеплення знаходиться у межах 0,56-5,6 ГГц та 5,6-14 ГГц 

відповідно. Встановлено, що на відміну від ферогранатів та ферошпінелей у 

гексаферитах ефект має місце як у зарезонансній так і дорезонансній областях і 

його величина варіюється у межах 2,8-16,8 ГГц та 4-17 ГГц відповідно. 

Отримано задовільне співпадіння теоретично розрахованих величин 

розщеплення та відомих у літературі результатів експериментальних 

досліджень даного ефекту в міліметровому діапазоні. 

Запропоновано розглядати даний ефект як альтернативу феромагнітному 

резонансу у міліметровому діапазоні, з перевагами у вигляді можливості 

використовувати малі магнітні поля і при цьому встановлювати початкову 

частоту резонатора, варіюючи його геометричні розміри. 
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Проведена оцінка величини ефекту в інфрачервоному діапазоні у вікні 

прозорості залізо ітрієвого гранату (5 – 15 мкм), яка становить 9 ГГц. 

У третьому розділі дисертації розв’язана задача вивчення частотно-

польових залежностей амплітуд та фаз комплексного коефіцієнту відбиття 

електромагнітних хвиль від структур типу «ферит-метал», «ферит-діелектрик», 

«слабкий феромагнетик-метал». 

 Теоретично знайдені власні числа тензора магнітної проникності та 

власні хвилі слабкого феромагнетика з анізотропією типу «легка площина» для 

випадку зовнішнього підмагнічуючого поля, яке лежить у цій площині. 

Показано, що три власні хвилі мають у сантиметровому діапазоні, відповідно, 

лінійну поляризацію та дві еліптичні зі взаємно ортогональними великими 

осями. У субтерагерцовому діапазоні відповідні хвилі мають лінійну та дві 

циркулярні поляризації.  

Знайдений вираз для критичного значення параметру релаксації кристалу 

слабкого феромагнетика, при якому дійсна частина магнітної проникності 

кристалу досягає нульового значення лише при одній частоті, і завжди додатна 

на інших частотах. Так для борату заліза при кімнатній температурі критичне 

значення параметру релаксації становить 2,6·10-5. Виходячи зі знайдених у 

літературі даних по магнітним параметрам, зроблено висновок, що у бораті 

заліза, на відміну від гематиту, на частотах близьких до квазіантиферомагнітної 

моди таке значення параметру релаксації є цілком досяжним. 

Показано, що елемент структури «слабкий феромагнетик-метал» може 

використовуватись як метаатом метаповерхні субтерагерцового діапазону при 

виконанні умови субхвильової товщини слабкого феромагнетика. 

Запропоновано використовувати градієнтний розподіл фази коефіцієнта 

відбиття електромагнітної хвилі на відбиваючій поверхні структур «ферит-

метал», «слабкий феромагнетик-метал» для керування напрямком поширення 

відбитої хвилі. 

 Запропоновані конструкції порожнистих металевих резонаторів, у яких 

одна стінка представляє собою композитну структуру «ферит-метал» чи 
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«слабкий феромагнетик-метал». Так, резонатор Фабрі-Перо, що містить 

структуру «борат заліза - мідь», у субтерагерцовому діапазоні має оцінену 

власну добротність 250-1000, та локальну крутизну частотно-польової 

залежності 0,6 МГц/Е при товщині слабкоферомагнітного шару в 10 мкм. При 

використанні шару гематиту тієї ж товщини власна добротність резонатора 

оцінювалася у 300-1400, а локальна крутизна частотно-польової залежності 

основної моди резонатора сягала 0,3 МГц/Е.  

Теоретично вивчені польові залежності амплітуди та фази комплексного 

коефіцієнту відбиття від структур «ферит-метал», «ферит-діелектрик» при 

нормальному падінні циркулярно поляризованих хвиль у гігагерцовому 

діапазоні та від структури «слабкий феромагнетик – метал» при нормальному 

падінні лінійно поляризованої електромагнітної хвилі у субтерагерцовому 

діапазоні поблизу частоти квазіантиферомагнітного резонансу. 

 Виведено формулу для ефективної глибини скін шару для ларморівської 

хвилі у фериті в умовах феромагнітного резонансу, та побудована її польова 

залежність для залізо-ітрієвого гранату. Показано, що в полі Н0≥ 3 кЕ, товщина 

скін шару варіюється у діапазоні 0,01 – 0,4 мм. Аналогічно виведено аналітичну 

формулу для глибини скін шару в слабкому феромагнетику з анізотропією типу 

«легка площина» в умовах квазіантиферомагнітної моди. Так при кімнатній 

температурі для борату заліза при полях Н0≤ 25кЕ, вона змінюється у діапазоні 

40 –100 мкм, а для гематиту становить 120–300 мкм. 

 Проведений експеримент по вимірюваню перестройки частот НЕ±11δ мод 

порожнистого циліндричного резонатора, у якого торцева стінка представляла 

собою структуру «ферит-метал», у трьохсантиметровому діапазоні у 

магнітному полі. Результати експерименту описуються у рамках 

запропонованої теоретичної моделі, взявши до уваги наближений опис НЕ±11δ 

мод як циркулярно поляризованих у площині фериту. 

У четвертому розділі представлені результати моделювання та 

експериментальних досліджень електродинамічних характеристик 

композитного резонатора у складі діелектричного дискового резонатора та 
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пластинки борату заліза у трьохсантиметровому діапазоні. Моделювання 

проводилось у пакеті програм HFSS (High Frequency Structural Simulator). 

Отримана частотна залежність коефіцієнту передачі композитного резонатора 

лише якісно співпадає з експериментальною залежністю, що пояснюється тим, 

що даний пакет програм не передбачає використання при моделюванні 

матеріалів, що належать до класу слабких феромагнетиків. 

Експериментально вивчена польова залежність частоти квазі-

феромагнітного резонансу платівки борату заліза у гігагерцовому діапазоні. З 

неї визначені магнітні параметри борату заліза при кімнатній температурі, а 

саме, поле Дзялошинського-Морія, яке складає 50 кЕ, та величина енергетичної 

щілини у спектрі квазіферомагнітного резонансу, яка дорівнює 2,1 кЕ. 

У п’ятому розділі представлена теорія магнон-плазмон-поляритонів у 

системі «метал-гексаферит зі смуговою періодичною доменною структурою» за 

відсутності підмагнічуючого поля. Отримано характеристичне рівняння, яке 

описує їх дисперсію у залежності від товщини феритового шару при довжинах 

хвиль значно більших за період доменної структури.  

Показано, що дисперсійна залежність магнон-плазмон-поляритонів у 

шаруватій структурі «мідь-барієвий ферит», окрім відомої в літературі 

високочастотної гілки поверхневих плазмон-поляритонів, що має місце в 

оптичному діапазоні, містить ще і низькочастотну гілку, верхня гранична 

частота якої співпадає з частотою доменного резонансу у фериті, яка лежить у 

міліметровому діапазоні і складає 47,6 ГГц. Дане твердження справедливе при 

врахуванні електричних характеристик металу в рамках моделі Друде. 

Теоретично визначена фазова швидкість магнон-плазмон-поляритонів у 

міліметровому діапазоні для структури «мідь-барієвий ферит», яка в околі 

частоти доменного резонансу барієвого фериту зменшується до граничного 

значення в 0,02·с, де с – швидкість світла у вакуумі. Таким чином, поблизу 

частоти доменного резонансу магнон-плазмон-поляритони в даній структурі є 

повільними хвилями. Дана особливість потенційно дозволяє суттєво 
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мініатюризувати резонатори, побудовані на магнон-плазмон-поляритонах 

міліметрового діапазону.  

Розрахована ефективна глибина проникнення електромагнітного поля 

магнон-плазмон-поляритонів у метал та гексаферит у рамках моделі 

напівнескінченного фериту і показано, що вона слабко залежить від 

високочастотних магнітних властивостей фериту. Для структури «мідь-

барієвий ферит» в околі частоти доменного резонансу відповідні ефективні 

глибини становлять 0,3 мкм в металі та 0,4 м в гексафериті. 

Ключові слова: ферит, слабкий феромагнетик, гексаферит, композитний 

резонатор, резонатор Фабрі-Перо, міліметровий діапазон, субтерагерцовий 

діапазон, феромагнітний резонанс, квазіферомагнітний резонанс, 

квазіантиферомагнітний резонанс, антирезонанс, коефіцієнт відбиття, магнон-

плазмон-поляритон. 
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Abstract 

Chumak H.L. Electromagnetic-spin excitations in ferrites and weak ferromagnetics. – 

Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

The thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the philosophy 

doctor degree in the field of natural sciences on a specialty 105 applied physics and 

nanomaterials. – Taras Shevchenko National University of Kyiv. Kyiv, 2020. 

The thesis is devoted to the solution of problems of development of disk ferrite 

resonators magneto-dielectric eigen-oscillations frequencies splitting analytical 

theory, studying of effects of electromagnetic waves reflection from layered 

structures based on ferrites and weak ferromagnets, development of microwave range 

magnon-plasmon-polaritons theory in composite structures with uniaxial ferrites. The 

thesis consists of five sections. 

The first section is devoted to a review of the literature on the topic of the 

dissertation. It discusses the basics of classical electrodynamics of magnetically 

ordered media and methods of magnetic permeability tensorsobtaining, reviews the 

classification of magnetically ordered materials such as cubic ferrites, uniaxial 

hexaferrites, weak ferromagnetic with “easy plane” anisotropy type and theirs 

magnetic characteristics. A review of the publications on the effect of frequency 

splitting of azimuthally-inhomogeneous magneto-dielectric modes in ferrite disk 

resonators is carried out, and the problem of constructing an analytical approximate 

theory of the effect is set. 

In this section the main theoretical works devoted to the reflection of 

electromagnetic waves from layered structures with ferrites are listed. Their main 

disadvantage, namely the absence of phase dependences of the complex reflection 

coefficient of electromagnetic waves from such structures, is pointed out and the 

problem of in-depth study of the electromagnetic waves reflection effects from 

layered structures with ferrites and weak ferromagnets is formulated. 

The known literature on surface plasmon-polaritons is analyzed. It is noted that 

despite the widespread use of surface plasmon-polaritons in the optical range, their 
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studies in the microwave range are insufficient. The problem of developing a more 

complex theory of magnon-plasmon-polaritons in the millimeter range is formulated. 

In the second section of the thesis it is shown that the effect of frequency 

splitting of magneto-dielectric modes can be used in reciprocal and non-reciprocal 

devices of centimeter, millimeter and submillimeter waveranges. 

In the sectionan unambiguous correspondence between the polarization of 

magneto-dielectric modes of cylindrical symmetry resonators   and signs "+" and "-" 

of azimuthal indices, which describe the distributions of electromagnetic fields of 

these modes was demonstrated. 

An analytical approximate formula for the calculation the magnitude of the 

frequency splitting of azimuthally inhomogeneous degenerate modes of a ferrite disk 

resonator in both above resonant and below resonant regionswas also found. Thus, 

for various types of ferro-garnets and ferro-spinels in the aboveresonance region, the 

splitting amounted to 0.56-5.6 GHz and 5.6-14 GHz, respectively. It is noted that, in 

contrast to ferro-garnets and ferro-spinels, in hexaferrites the effect takes place in 

both above resonant and below resonant regions and its value varies between 2.8-16.8 

GHz and 4-17 GHz, respectively. A satisfactory coincidence between theoretically 

calculated splitting values and the results of experimental studies of this effect in the 

millimeter range, presented in the literature, is obtained. 

It was proposed to consider this effect as an alternative to ferromagnetic 

resonance in the millimeter range, with such advantages as the possibility of using 

small magnetic fields and set the initial frequency of the resonator by varying its 

geometric dimensions. 

The value of the magnitude of this effect in the infrared range was evaluated in 

the transparency window of iron yttrium garnet, 5 - 15 µm, and found to be 9 GHz. 

In the third section of the thesis the problem of studying the frequency-field 

dependences of the amplitudes and phases of the complex reflection coefficient of 

electromagnetic waves on structures such as ferrite-metal, ferrite-dielectric, weak 

ferromagnet-metal was solved. 
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Eigenvalues and eigenwaves in a weak ferromagnet with  "easy plane" 

anisotropy type for the case of an external magnetizing field lying in this plane were 

theoretically obtained. It is shown that three eigenwaves have in the centimeter range 

a linear polarizationsand two elliptical polarizations with the mutually orthogonal 

major axes. In the subterahertz range, the corresponding waves have a linear and two 

circular polarizations. 

An expression was found for the critical value of the relaxation parameter of a 

weak ferromagnet crystal in which the real part of the magnetic permeability of the 

crystal reaches zero at only one frequency, and is always positive on the others. For 

iron borate at room temperature it is 2.6·10-5. Based on the data found in the literature 

on magnetic parameters, it is concluded that in iron borate, in contrast to hematite, 

such value of relaxation parameter is quite possible at frequencies close to the quasi-

antiferromagnetic mode. 

It is shown that the structure element of a weak ferromagnet-metal can be used 

as a metaatom of a metasurface of the subterahertz range under the condition of the 

subwavelength of a weak ferromagnet film thickness. 

It is proposed to use the phase gradient of the electromagnetic wave reflection 

coefficient from the reflecting interfaceof ferrite-metal and weak ferromagnetic-metal 

structures to control the direction of the reflected wavepropagation. 

Cavity metal resonators in which one wall is a ferrite-metal composite structure 

or a weak ferromagnet-metal are proposed. Thus, Fabry-Perot resonatormade using 

iron borate-copper structure in the subterahertz range have an estimated unloaded 

quality factor of 250-1000, and the local steepness of their frequency-field 

dependence reaches 0.6 MHz / E for a weak ferromagnetic layer thickness of 10 µm. 

When using a layer of hematite of the same thickness, the unloaded quality factor of 

the resonator was estimated at 300-1400, and the local steepness of the frequency-

field dependence of the main mode of the resonator reaches 0.3 MHz / E. 

The field dependences of the amplitude and phase of the complex reflection 

coefficient from ferrite-metal, ferrite-dielectric structures at the normal incidence of 

circularly polarized waves in the gigahertz range and from weak ferromagnet-metal 
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structure at the incidence of a linearly polarized electromagnetic wave in the 

subterahertz frequency range were theoretically investigated. 

The formula for the effective depth of the skin layer for the Larmor wave in 

ferrite under ferromagnetic resonance conditions is derived, and its field dependence 

for iron-yttrium garnet is constructed. It is shown that in the field H0 ≥ 3 kE, the 

thickness of the skin layer varies in the range of 0.01 - 0.4 mm. Similarly, an 

analytical formula for the depth of the skin layer in a weak ferromagnet with 

anisotropy of the "easy plane" type under conditions of quasi-antiferromagnetic mode 

is derived. Thus, at room temperature for iron borate at fields H0 ≤ 25 kE, it varies in 

the range of 40–100 µm, and for hematite – in the range 120–300 µm. 

An experiment was performed to study the frequency tuning of HE±11δ modes 

of a cavity cylindrical resonator in which the end-wall was a ferrite-metal structure, 

in the three-centimeter range, in a magnetic field. The results of the experiment are 

described within the framework of the proposed idealized theoretical model, taking 

into account the approximate description of HE±11δmodes as circularly polarized in 

the ferrite plane. 

The fourth section presents the results of modeling and experimental studies of 

the electrodynamic characteristics of the composite resonator consisting of the 

dielectric disk resonator and the iron borate plate in the three-centimeter range. The 

simulation was performed in the HFSS (High Frequency Structural Simulator) 

software package. The obtained frequency dependence of the transmission coefficient 

of the composite resonator only qualitatively coincides with the experimental 

dependence, which is explained by the fact that this software package does not suited 

for the use of materials such as weak ferromagnets. 

The field dependence of the frequency of quasi-ferromagnetic resonance in the 

iron borate the gigahertz range has been experimentally studied. The magnetic 

parameters of iron borate at room temperature were determined from it, namely, the 

Dzialoshinsky-Moriya field, which is 50 kE, and the magnitude of the energy gap in 

the quasi-ferromagnetic resonance spectrum, which is equal to 2.1 kE. 
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In the fifth section the theory of magnon-plasmon polaritons in the metal-

hexaferrite system with a stripe-like periodic domains in the absence of a 

magnetizing field was presented. The characteristic equation is obtained, which 

describes their dispersion depending on the thickness of the ferrite layer at 

wavelengths much larger than the period of the domain structure. 

It is shown that in the dispersion dependence of magnon-plasmon polaritons in 

the layered structure of copper-barium ferrite, in addition to the known in the 

literature high-frequency branch of surface plasmon-polaritons, which takes place in 

the optical range, contains a low-frequency branch, the upper limit of which 

coincides with the frequency of domain resonance in ferrite, which lies in the 

millimeter range and is 47.6 GHz. This statement is true given the electrical 

characteristics of the metal in the frame of Drude model. 

The phase velocity of magnon-plasmon polaritons in the millimeter range for 

the copper-barium ferrite structure in the vicinity of barium hexaferrute domain 

resonance is theoretically determined, which decreases to the limit value of 0.02·c, 

where c is the speed of light in vacuum. Thus magnon-plasmon polaritons in such 

structure are slow waves near the domain resonance frequency. This feature 

potentially allows to minimize dimensions of resonators built on millimeter range 

magnon-plasmon polaritons. 

The effective depth of magnon-plasmon polaritons electromagnetic fields 

penetration into metal and hexaferite is calculated within the model of semi-infinite 

ferrite and it is shown that it weakly depends on ferrite’s high-frequency magnetic 

properties. For the copper-barium ferrite structure, the corresponding effective depths 

near the domain resonance frequency are 0.3 µm in metal and 0.4 m in hexaferrite. 

Key words: ferrite, weak ferromagnetic, hexaferrite, composite resonator, 

Fabry-Perot resonator, millimeter range, subterahertz range, ferromagnetic resonance, 

quasi-ferromagnetic resonance, quasi-antiferromagnetic resonance, antiresonance, 

reflection coefficient, magnon-plasmon polaritons 
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ВСТУП 

 

 Вивчення магніторезонансних властивостей феритів мікрохвильового 

діапазону залишається актуальною задачею. Виходячи з того, що ферити є 

складними кристалічними структурами, їх магнітні властивості дослідженні 

лише частково. Особливо цікавими є їх резонансні властивості, які пов’язані з 

феромагнітними резонансами та антирезонансами. Спектри електромагнітних 

збуджень у феритах можуть знаходитись як у мікрохвильовому, так і в 

інфрачервоному діапазонах. Ефекти відбиття, поглинання, проходження 

електромагнітних хвиль феритами та шаруватими структурами на їх основі 

потребують поглибленого вивчення в рамках феромагнітної моделі.  

 З іншого боку зростає інтерес до вивчення магніторезонансних 

властивостей антиферомагнетиків та слабких феромагнетиків. Для останніх 

характерний значний вплив на магнітні властивості взаємодії Дзялошинського-

Морія. Найбільш проста модель опису слабких феромагнетиків та 

антиферомагнетиків базується на використанні двох магнітних підґраток. 

Наявність взаємодії Дзялошинського-Морія у колінеарних антиферомагнетиках 

призводить до того, що атоми, які відносяться до різних підґраток, знаходяться 

у нееквівалентних положеннях і їх магнітні моменти відхиляються від строго 

антиферомагнітного впорядкування на невеликий кут, внаслідок чого виникає, 

нескомпенсований магнітний момент, який за величиною на два порядки 

менший ніж у феромагнетиках.  

 Борат заліза та гематит відносяться до класу слабких феромагнетиків з 

анізотропією типу «легка площина». В них мають місце квазіферомагнітний та 

квазіантиферомагнітний резонанси, частоти яких знаходяться у гігагерцовому 

та субтерагерцовому діапазонах, відповідно. Саме внаслідок того, що частота 

квазіантиферомагнітного резонансу знаходиться у субтерагерцовому діпазоні і 

підвищується інтерес до дослідження слабких феромагнетиків на предмет 

практичного застосування у приладах аналогової обробки сигналів даного 

діапазону. 
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З іншого боку, пошук нових можливостей по керуванню параметрами 

електромагнітних хвиль підвищує інтерес до середовищ, у яких або магнітна, 

або діелектрична проникність на певній частоті близька до нуля. Так, основна 

увага в цьому питанні приділена метаматеріалам та метаповерхням. Одним з 

цікавих особливостей таких матеріалів є те, що плоска хвиля, подана на вхід 

хвилеводу, який заповнений матеріалом з діелектричною проникністю 

близькою до нуля, відтворюється на виході практично без зміни фази 

незалежно від конкретної геометрії хвилеводу. В зв’язку з такими новими 

ефектами, які виникають у матеріалах з магнітною чи діелектричною 

проникністю рівною нулю, з’явилася нова хвиля інтересу до дослідження 

феритів та слабких феромагнетиків як матеріалів, у яких магнітна проникність 

може дорівнювати нулю для хвиль певної поляризації на конкретній частоті. 

З розвитком плазмоніки утворилася нова область науки така як 

наноплазмоніка. Так, використання поверхневих плазмон-поляритонів (ППП) 

на межі різних матеріалів у оптичному діапазоні набуває широкого 

застосування у сенсорах. ППП характерні тим, що поширюються на значні 

відстані. Схожий ефект виникає і в мікрохвильовому діапазоні, проте 

властивості металевої поверхні у порівнянні з оптикою діаметрально 

протилежні. В оптичному діапазоні втрати в металі тільки погіршують 

характеристики ППП, який жорстко локалізований поблизу границі метал-

діелектрик та поширюється зі швидкістю значно меншою за швидкість світла. 

На відміну від цього, в мікрохвильовому діапазоні саме значні втрати в металі 

грають основну роль у визначенні властивостей ППП, зокрема їх енергія не 

локалізована поблизу металевої поверхні, а переноситься в діелектрику. При 

цьому металева поверхня має лише направляючі властивості. Швидкість 

поширення ППП практично співпадає зі швидкістю світла в діелектрику. Все 

вищезазначене приводить до необхідності поглибленого аналізу ППП у 

мікрохвильовому діапазоні. 
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Актуальність теми обумовлена необхідністю розв’язання низки задач, 

які полягають у вивченні електродинамічних властивостей композитних 

структур, до складу яких входять ферити та слабкі феромагнетики при 

кімнатній температурі. З прикладної точки зору існує потреба у покращені 

електричних, масогабаритних та вартісних характеристик приладів аналогової 

обробки сигналів міліметрового діапазону за рахунок застосування 

удосконалених та нових принципів функціонування. 

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

Дисертація була виконана в Київському національному університеті імені 

Тараса Шевченка в рамках держбюджетних науково-дослідних робіт 

№15БП052-01 «Нова елементна база для сучасних комунікаційних систем на 

основі композитних магнітоелектричних матеріалів», №16 БФ 052-04 

«Дослідження взаємодії електромагнітних, акустичних та магнітних полів зі 

структурованими та нанорозмірними об’єктами для створення новітніх 

біологічних та інформаційних технологій», №18БФ052-01M «Генерування, 

детектування та обробка електромагнітних сигналів мікрохвильового та 

терагерцового  діапазонів у магнітних наноструктурах». 

Метою роботи є розв’язання актуальних задач прикладної фізики 

пов’язаних з розвиненням електродинамічної теорії композитних шаруватих 

структур та резонаторів, у складі яких є слабкі феромагнетики, ферити, 

гексаферити, експериментальним дослідженням невзаємних ефектів у 

резонаторах з такими шаруватими структурами, аналізом можливості 

керування властивостями композитних структур мікрохвильового діапазону 

зовнішнім магнітним полем. 

Об’єктом дослідження є електромагнітно-спінові коливання в шаруватих 

структурах на основі магнітовпорядкованих матеріалів. Предметом 

дослідження обрані ефекти відбиття електромагнітних хвиль від структур типу 

«ферит-метал», «слабкий феромагнетик-метал», манон-плазмон-поляритони в 

структурі «ферит-метал» в міліметровому діапазоні, магніто-діелектричні 
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коливання в резонаторах з феритів, гібридні електромагнітно-спінові коливання 

в композитних резонаторах. 

У роботі розв’язувались наступні задачі: 

1. Створення аналітичної теорії ефекту розщеплення власних 

електромагнітних коливань гіромагнітних резонаторів циліндричної 

форми. 

2. Теоретична задача вивчення ефекту відбиття електромагнітних хвиль від 

композитних структур «ферит-діелектрик», «ферит-метал» та 

експериментальна перевірка результатів на порожнистому 

циліндричному резонаторі з ферит-металевою структурою на торці. 

3. Задача відбиття електромагнітних хвиль від структури «метал-СФ» з 

анізотропією типу «легка площина» в околі частоти 

квазіантиферомагнітної моди субтерагерцового діапазону. Оцінка 

резонатора Фабрі-Перо на базі структур «Cu–FeBO3»,«Cu–α-Fe2O3». 

4. Задача числового моделювання композитного резонатора дискової 

форми, який складається з діелектрика та борату заліза. 

5. Розвинення теорії утворення магнон-плазмон-поляритонів на границі 

структури «метал – одновісний ферит» зі смуговою періодичною 

доменною структурою в міліметровому діапазоні за відсутності 

підмагнічуючого поля. 

Методи дослідження: 

     1. Формалізм векторів Герца для опису електромагнітного поля. 

     2. Аналітичні методи векторної алгебри. 

     3. Числові методи розв’язання характеристичних рівнянь. 

     4. Числове моделювання з використанням пакету прикладних програм HFSS  

(HighFrequencyStructure Simulator). 

     5. Вимірювання частотних залежностей матриці розсіювання резонатора з 

композитною структурою та лінії передач з композитним резонатором за 

допомогою векторних та скалярних аналізаторів НВЧ кіл у сантиметровому та 

міліметровому діапазонах. 
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Наукова новизна одержаних результатів 

1. На основі формалізму скалярних магнітних проникностей та 

характеристичних опорів переглянуто ефект розщеплення частот 

азимутально неоднорідних магніто-діелектричних мод дискових феритових 

резонаторів у магнітному полі. Отримана спрощена формула для оцінки 

величини розщеплення частот. Запропоновано використання ефекту 

розщеплення частот магніто-діелектричних мод як альтернативи 

феромагнітному резонансу в пристроях з магнітним перестроюванням 

частоти, при величинах полів підмагнічування на порядок менших, ніж при 

використанні феромагнітного резонансу. Показано, що ефект має місце як у 

мікрохвильовому так і в оптичному діапазонах. 

2. Розрахована частотно-польова залежність порожнистого циліндричного 

резонатора з торцем у вигляді структури нормально підмагнічений ферит-

метал, використовуючи фазо-польову залежність комплексного коефіцієнту 

відбиття електромагнітних хвиль циркулярної поляризації від даної 

структури. Експериментально підтверджено справедливість такого підходу. 

3. Теоретично отримані частотно-польові залежності комплексного 

коефіцієнту відбиття електромагнітних хвиль лінійної поляризації від 

структури СФ з анізотропією типу «легка площина» – метал. Розраховані 

власні хвилі такого СФ при підмагнічуванні в «легкій площині». Вперше 

отримано аналітичну формулу для глибини «скін шару» на частоті 

квазіантиферомагнітної моди. Теоретично розраховані частотно-польові 

залежності основної моди резонаторів Фабрі-Перо в субтерагерцовому 

діапазоні, за умови що одне з дзеркал є структурою «СФ-метал». Оцінені 

характеристики таких резонаторів при використанні борату заліза та 

гематиту при кімнатній температурі. 

4. Отримана дисперсійна залежність магнон-плазмон-поляритонів на границі 

метал-одновісний ферит зі смуговою періодичною доменною структурою 

використовуючи модель Друде для металу. Показано, що крім типової гілки 

поверхневих плазмон-поляритонів у оптичному діапазоні з’являється 



26 

 

додаткова гілка у міліметровому діапазоні, верхня гранична частота якої 

співпадає з частотою доменного резонансу. Показано, що нижче цієї 

частоти магнон-плазмон-поляритон є повільною хвилею. Аналіз показав, що 

магнітні властивості фериту слабко впливають на глибину проникнення 

електромагнітного поля у складові частини композитної структури. 

Особистий внесок здобувача. У роботах опублікованих у співавторстві 

автор брав участь у обговоренні результатів, автору особисто належать 

аналітичні розрахунки в [137, 138, 139, 140,146,147,148], частково розрахунки в 

[125,126], результати моделювання в [130,143], крім того автор самостійно 

виконав експериментальне дослідження в [82, 137, 138] та брав участь у 

спільних експериментальних дослідженнях в [130]. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації доповідались на 7 

міжнародних конференціях 

XIV International Young Scientists Conference on Applied Physics 2014, 

(Кyiv,Ukraine, 2014). 

International Young Scientists Forum on Applied Physics 2015, (Dnepropetrovsk, 

Ukraine, 2015). 

IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON-

2017), (Кyiv,Ukraine, 2017). 

XVIII Young Scientists Conference on Applied Physics 2018, (Кyiv, Ukraine, 2018). 

XIV Scientific Conference «Electronics and Applied Physics», (Кyiv,Ukraine, 2018) 

XIX Young Scientists Conference on Applied Physics, (Кyiv, Ukraine, 2019) 

XV Scientific Conference  «Electronics and Applied Physics», (Кyiv,Ukraine, 2019) 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 12 робіт у міжнародних та 

вітчизняних виданнях: 5 статей [125, 130, 137, 139, 146] та 7 тез доповідей на 

міжнародних конференціях [82, 126, 138, 140, 143, 147, 148]. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, вступу, 

п’яти розділів, висновків та списку використаних джерел та додатків і містить 

148 посилання. Робота ілюстрована 62 рисунками і має загальний обсяг 153 

сторінки.  
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1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1 Основні рівняння електродинаміки  

Основними рівняннями класичної електродинаміки є рівняння Максвелла 

[1]: 
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де H
�

 – напруженість магнітного поля, E
�

 – напруженість електричного поля, B
�

 

– вектор магнітної індукції, D
�

 – вектор електричної індукції, j
�

 – густина 

струму, ρ  – питома густина заряду. Всі наведені параметри є функціями 

координат r
�

 та часу t . 

Система рівнянь Максвелла доповнюється матеріальними рівняннями які 

для лінійного середовища мають вигляд: 
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де εa  – абсолютна діелектрична проникність середовища, µa  – абсолютна 

магнітна проникність, P
�

 – вектор поляризації середовища, M
�

 – вектор 

намагніченості середовища, σ  – питома провідність середовища. Електрична 

стала 12
0ε 8,86 10 Ф/м−= ⋅  та магнітна стала 6

0µ 1,26 10 Гн/м−= ⋅ . 

Проте, відомі анізотропні та гіротропні матеріали, в яких на відміну від 

лінійних середовищ проникності мають тензорний вигляд. Так, гіротропні 

матеріали поділяються на гіромагнітні, гіроелектричні та бігіротропні. 

Гіромагнітні середовища описуються антисиметричним тензором другого рангу 

магнітної проникності µ̂a . Гіроелектричні середовища описуються аналогічно 
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антисиметричним тензором діелектричної проникності ε̂a . Бігіротропні 

середовища мають одночасно антисиметричні тензори як магнітної так і 

діелектричної проникностей ˆµ̂ ,εa a  . 

Оскільки електромагнітні хвилі можуть поширюватись з одного 

середовища (індекс 1) в інше (індекс 2), проходячи границю між ними, то разом 

з рівняннями Максвелла при розв’язку електродинамічних задач розглядають 

граничні умови для векторів напруженостей електромагнітних полів та 

індукцій:  
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де 0n
�

 – одиничний вектор нормалі з середовища 1 в середовище 2, SI
�

 – 

поверхневий струм, Sρ  – поверхневий заряд. Так перше рівняння показує, що 

на межі розподілу різниця між тангенційними компонентами напруженостей 

магнітних полів рівна величині поверхневого струму. У випадку якщо 

середовища є діелектриками виконується неперервність тангенційних 

компонент напруженостей магнітних полів. Друге рівняння демонструє, що 

тангенційна компонента напруженості електричного поля на межі двох 

середовищ завжди неперервна. Третє рівняння означає, що зміна нормальної 

складової електричної індукції дорівнює поверхневому заряду. Четверте 

рівняння свідчить про неперервність нормальної компоненти магнітної 

індукції. 

Вважаємо, що електричні та магнітні поля  гармонійно змінюються в часі, 

і в подальшому будемо розглядати цю залежність у вигляді ωi te∼ . Так, 

зазвичай, в електродинаміці використовують поля, які мають сталу компоненту 

та гармонійну високочастотну, які можна представити як 

ω
0( , ) ( ) ( ) i tA r t A r a r e= +

� �� � � �
. При підстановці виразів для електромагнітних полів у 

рівняння Максвелла задача розділяється на дві частини: статична задача та 
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динамічна задача. Статична задача зводиться до рівнянь електростатики, коли 

густина стуму та всі похідні по часу рівні нулю [2]: 

 

0, 0, , 0,rotH rotE divD divBρ= = = =
� � � �

 

та магнітостатики при ненульовій густині струму 

, 0, , 0.rotH j rotE divD divBρ= = = =
� � � ��

 

Динамічна задача полягає у розв’язку системи рівнянь Максвелла для 

змінних компонент. При цьому зручніше використовувати рівняння Максвелла 

для комплексних амплітуд [1]: 
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де ст
стρ

i
div j

ω
=

�ɺ
ɺ , стj

�ɺ  – густина стороннього струму. В цих рівняннях 

виключені електрична та магнітна індукції. 

 

1.2 Класифікація магнітовпорядкованих речовин та рівняння Ландау-Ліфшиця 

 

Класифікація основних магнітовпорядкованих матеріалів була проведена в 

монографії [3]. Згідно неї магнітовпорядковані матеріали поділяються на 

феромагнетики, антиферомагнетики та феримагнетики.  

В першу чергу, магнітовпорядковані матеріали характеризуються густиною 

макроскопічного магнітного моменту [4],  яка називається намагніченістю.  

Для феромагнетиків характерна спонтанна паралельна орієнтація 

елементарних магнітних моментів, що призводить до великого за значенням 

сумарного магнітного моменту та намагніченості. Відомо, що феромагнетиками 

є деякі 3d-метали з високими температурами Кюрі як Fe (1044 К), Co (1388 К), 

Ni (627 К) та рідкоземельний метал Gd (293 К)[5]. 
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Антиферомагнетики, як правило не мають спонтанної намагніченості. Це 

виникає через те, що магнітна система антиферомагнетика включає в себе як 

мінімум дві підґратки, магнітні моменти яких антипаралельні та рівні за 

модулем. Типовими високотемпературними антиферомагнетиками є 

неметалічні з’єднання CoO (291 К), NiO (525 К), Cr2O3 (307 К). Нижче вказаних 

температур Неєля вони демонструють строге антиферомагнітне впорядкування. 

Феримагнетики мають антиферомагнітне впорядкування елементарних 

магнітних моментів. Проте через різну за модулем величину магнітних 

моментів окремих підґраток виникає великий спонтанний сумарний магнітний 

момент. Феримагнетизм характерний для з’єднань, які дістали назву ферит-

шпінелі (З загальною формулою МО-Fe2O3, де М – двохвалентний іон металів 

Ni, Co, Mn, Fe та інші), феррит-гранати (Загальна формула M3Fe5O12, де М – 

трьохвалентний іон Y, Gd, Dy, Но та інші), серед яких особливої уваги 

заслуговує залізо ітрієвий гранат (ЗІГ)[6,7], та гексаферити (Загальна формула 

MIO-MIIO-Fe2O3, де MIO – двохвалентний іон типу Ba, Pb, Sr, Ca, а MIIO – 

двохвалентний іон перехідних елементів групи заліза Mg, Mn, Fe, Co та інші). 

Також окрему увагу привертає такий підклас магнітовпорядкованих 

матеріалів як слабкі феромагнетики (СФ). СФ, ще іноді називають 

неколінеарними антиферомагнетиками, які мають як мінімум дві магнітні 

підґратки з рівними за модулем намагніченостями. Проте магнітні моменти 

підґраток не мають строго антипаралельного напрямку, а зкошені на невеликий 

кут. Як наслідок у СФ виникає спонтанний ненульовий магнітний момент, який 

значно менший за типовий для феромагнетиків чи феримагнетиків та складає 

10-2-10-5 від магнітного моменту окремої підґратки [5,8]. Таке відхилення від 

антипаралельного положення викликане ефективним полем взаємодії 

Дзялошинського-Морія. Феноменологічну теорію СФ, базуючись на 

термодинамічній теорії фазових переходів другого роду Ландау-Ліфшиця, 

побудував Дзялошинський [9]. Макроскопічну теорію виникнення слабкого 

феромагнетизму запропонував Морія [10]. Атоми, що відносяться до різних 

підґраток знаходяться у не еквівалентних кристалографічних положеннях, а 
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тому на них діють неоднакові сили анізотропії [5]. Неколінеарність може бути 

пов’язана з анізотропною непрямою обмінною (надобмінна) взаємодією [11] 

або з одноіонною анізотропією. 

В загальному можна виділити дві умови які мають виконуватися для 

можливості виникнення явища слабкого феромагнетизму, а саме: 

а) співпадіння магнітної та кристалографічної елементарних комірок 

б) співпадіння напрямків магнітних моментів у всіх вузлах, що відносяться 

до однієї ґратки Браве, а також у вузлах які переходять один в одного центром 

симетрії. 

Типовими представниками СФ є α-Fe2O3, MnCO3, FeBO3, ортоферити 

(Загальна формула RFeO3, де R – рідкоземельний іон або іон трьохвалентного 

Y) 

Зазвичай електродинамічні характеристики магнітовпорядкованих 

матеріалів у сантиметровому, міліметровому та субміліметровому діапазонах 

описуються тензорними магнітними та скалярними діелектричними 

проникностями. Вигляд тензору магнітної проникності, отримують в результаті 

розв'язку рівняння Ландау-Ліфшиця [12,13] : 

( , )
γ[ ( , ) ( , )]+e

M r t
M r t H r t R

t

∂
= − ×

∂

� �
� � �� �

   (1.5) 

де γ – модуль гіромагнітного відношення, ( , )eH r t
� �

 – напруженість ефективного 

магнітного поля, R
�

 – релаксаційний доданок. Ефективне магнітне поле включає 

в себе зовнішнє поле підмагнічування, обмінне поле, дипольне поле, поля 

магнітної кристалографічної анізотропії, поле Дзялошинського-Морії. 

Релаксаційний доданок зручно записувати у формі Гільберта 

α ( , )
[ ( , ) ]

M r t
R M r t

M t

∂
= ×

∂

� �
� � �

,     (1.6) 

де α  – параметр релаксації Гільберта. Такий вигляд релаксаційного доданку 

справедливий для процесів при яких довжина вектору ( , )M r t
� �

 не змінюється. 

При описі феримагнетиків у мікрохвильовому діапазоні найчастіше 

використовують феромагнітну модель, згідно якої феримагнетик має одну 
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магнітну підґратку. При описі електродинамічних властивостей колінеарних 

антиферомагнетиків чи слабких феромагнетиків використовується модель з 

двома магнітними підґратками. Динаміка руху магнітного моменту кожної 

підґратки описується відповідним рівнянням Ландау-Ліфшиця. Тому для 

загального опису СФ розв’язують систему двох зв’язаних рівнянь Ландау-

Ліфшиця. Аналітично простіше розв’язувати таку систему, ввівши вектори 

феромагнетизму 1 2M M M= +
� � �

 та антиферомагнетизму 1 2L M M= −
� � �

.  

Аналогічно до підходу для розв’язку рівнянь Максвелла вектори 

феромагнетизму та антиферомагнетизму записуються у вигляді сталої та 

високочастотної змінної компоненти. Статична задача дозволяє визначити 

рівноважне положення вищезазначених векторів. Розв’язок динамічної задачі 

дозволяє знайти високочастотний тензор магнітної проникності 

магнітовпорядкованого матеріалу та частотно-польові залежності магнітних 

резонансів, спираючись на рівноважне положення вектору феромагнетизму (у 

випадку феромагнетику та феримагнетику), векторів феромагнетизму та 

антиферомагнетизму (у випадку колінеарних антиферомагнетиків та СФ). 

 

1.3 Тензори магнітних проникностей фериту в насиченому стані, одновісного 

фериту зі смуговою періодичною доменною структурою та слабкого 

феромагнетика з анізотропією типу «легка площина». 

 

Нехай намагніченість фериту напрямлена вздовж вісі z, а поля гармонічно 

залежать від часу. З літератури відомо, що тензор магнітної проникності такого 

необмеженого фериту в рамках феромагнітної моделі матиме вигляд [12,14]:  

0

µ µ 0

µ̂ =µ µ µ 0

0 0 1

a

a a

i

i

− 
 
 
  

,     (1.7) 
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де 
2 2

21
1 0 0 02 2 2 2

ω -ω ωω
µ= , µ = , ω ω (ω ω ), ω γµ , ω γµ

ω -ω ω -ω
M

a Н Н M M H

Н Н

M H= + = = . 0H  – 

зовнішнє стале поле підмагнічування. При такій формі запису втрати легко 

врахувати заміною [15] ω ω αωH H i→ + .  

Часто розглядають власні хвилі в середовищі, для яких зв'язок між 

високочастотною індукцією магнітного поля та її напруженістю є скалярною 

величиною [16], яка називається скалярною магнітною проникністю. Вони 

визначаються, як власні значення матриці тензору магнітної проникності. 

В ненасиченому стані, наявність доменної структури робить суттєво 

складнішою задачу розрахунку тензору магнітної проникності [17], тому доволі 

часто використовуються наближені моделі або емпіричні вирази для компонент 

тензору магнітної проникності ненасиченого фериту [18, 19]. Варто відмітити, 

що компонента 33µ  відміна від одиниці. 

В реальних феритах разом з обмінною взаємодією між атомами існує й 

магнітна дипольна взаємодія [4], яка є значно меншою за обмінну. З 

урахуванням цього магнітне поле всередині фериту визначається зовнішнім 

підмагнічуючим полем та полем розмагнічування:  

0
ˆ

iН H NM= −
� � �

      (1.8) 

де N̂  – тензор розмагнічуючих коефіцієнтів. В роботах [20, 21] розраховані 

компоненти тензору для тіл різних форм.  

При зменшенні величини сталого зовнішнього поля підмагнічування, як 

правило, ферит переходить у ненасичений стан і розбивається на домени [12]. 

Характер цих доменів залежить від форми монокристалічного зразку, магнітних 

параметрів, та методу переходу в ненасичений стан. Так, можливе утворення 

регулярної доменної структури: смугової періодичної доменної структури 

(СПДС), або циліндричної доменної структури (ЦДС).  

Тензор магнітної проникності одновісного фериту зі СПДС при умові, що 

зовнішнє поле прикладене вздовж площини доменних стінок, ортогонально до 

легкої вісі намагнічування у цій площині, має вигляд [12, 22]: 
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ω -ω
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ω -ω
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3

ωω sinθ
µ =µ =

ω -ω
M , 

2 2 2
1ω =ω (ω cos θ+ω sin θ)a a M , 2 2

2ω ω cos θ(ω ω )a a M= + , 3ω ω cosθa= , 

4ω (ω ω )cosθa M= + , ω γa AH= , AH  – напруженість поля одновісної 

кристалографічної анізотропії, θ  та -θπ  – кути між напрямками 

намагніченостей у сусідніх доменах та віссю легкого намагнічування в площині 

доменних стінок. При відсутності поля підмагнічування, тензор магнітної 

проникності стає діагоналізованим (θ=0 ), ферит втрачає гіротропні властивості, 

що полегшує розгляд електромагнітних хвиль у ньому. 

Тензор магнітної проникності СФ з анізотропією типу легка площина при 

зовнішньому полі підмагнічування у цій площині(по вісі x) згідно [23] має 

вигляд: 

0

µ 0 0

µ̂ =µ 0 µ µ ,

0 µ µ

x

a y

z

i

i

 
 ′− 
 ′ 

      (1.10) 

де прийняті в роботі позначення 
2
2

0 2 2
2

ε
µ 1 2

ε -ω
x χ= + , 

2

0 2 2
1

( )
µ 1 2

ε -ω
H d

y

ω ω
χ

+
= + , 

2
1

0 2 2
1

ε
µ 1 2

ε -ω
z χ= + , 0 2 2

1

ω(ω ω )
µ 2

ε -ω
H dχ
+′ = , 2

1ε ω (ω ω )H H d= + , 

2 2
2ε 2γ ω (ω ω )E A d H dH H= + + , 0

0
4

E

M

H

π
χ = , 0ω γH H= , ω γd dH= , EH  – обмінне 

поле, AH  – поле одновісної анізотропії, dH  – поле Дзялошинського, 0M  – 

намагніченість окремої підґратки. 
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1.4 Вироджені моди дискових феритових резонаторів. 

 

Частотне виродження власних хвиль і коливань є достатньо 

розповсюдженим явищем. Так в електродинамічних системах, які мають 

аксіальну симетрію, азимутально-неоднорідні моди, як мінімум двічі вироджені  

[24], оскільки має місце так назване поляризаційне виродження. Під останнім 

розуміють той факт, що моди, відмінні по поляризації електромагнітних полів, 

мають одну й ту ж частоту. Формальною ознакою виродження є квадратична 

залежність частот мод від азимутального індексу. По відношенню до 

однорідного ізотропного середовища її можна розглядати як аксіально-

симетричну по відношенню до напрямку розповсюдження електромагнітних 

хвиль. Тому власні хвилі двічі вироджені і обидві власні хвилі мають однакові 

дисперсійні характеристики незалежно від поляризації полів, яка може бути як 

лінійною, так і круговою [1]. 

В круглих порожнистих металевих та відкритих діелектричних хвилеводах 

аксіально-неоднорідні моди Нmn та Emn, EНmn та НEmn, відповідно, по меншій 

мірі двічі вироджені, оскільки 0m ≠  [1,25]. Оскільки резонатор часто 

представляє собою відрізок хвилеводу, то власні моди аксіально-симетричних 

резонаторів, наприклад, найбільш розповсюджених циліндричних та дискових 

[24,26], вироджені при 0m ≠ . 

Виродження аксіально-неоднорідних мод знімається, якщо втрачається 

аксіальна симетрія електродинамічної системи [27], враховуються втрати в 

металевих стінках і пов'язана з ними втрата ортогональності власних мод [28] 

або має місце хоча б часткове заповнення електродинамічної системи 

гіротропними середовищами [3]. 

Ефект розщеплення частот вироджених мод з різними поляризаціями в 

аксіально-симетричних феритових резонаторах виникає за рахунок їх 

магнітогіротропних властивостей. Таким чином, під ефектом розщеплення 

частот магніто-діелектричних мод у феритових резонаторах мається на увазі 

зняття частотного виродження азимутально-неоднорідних мод при наявності 
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підмагнічуючого поля або за умови самопідмагнічування, та виникаюча при 

цьому магнітна перестройка частот мод. Цей ефект є принциповим для роботи 

циркуляторів [29].  

Така особливість ефекту, як перестроювання частот магнітним полем, 

представляє окремий прикладний інтерес, враховуючи, що проблема 

перестройки частоти резонаторів сантиметрового і міліметрового діапазонів 

залишається актуальною в даний момент для фільтрів [30-33], циркуляторів 

[34], фазообертачів [35,36] та антен [37]. Окремої уваги заслуговує вивчення 

поведінки гіротропних матеріалів [38-39]. Незважаючи, на розвинення теорії 

ефекту розщеплення частот аксіально-неоднорідних мод в гіромагнітних 

резонаторах, використовуючи формалізм скалярних потенціалів [40] варто 

вивчити кількісні особливості ефекту у феритових резонаторах на основі 

ферогранатів, ферошпінелей та гексаферитів, та отримати просту аналітичну 

формулу для опису польових залежностей частот. Типовими представниками 

даних підкласів феритів є залізо ітрієвий гранат Y3Fe5O12, нікелевий ферит (НФ) 

NiFe2O4 та гексаферит барію (БФ) BaFe12O19.  

Крім цього ведеться пошук як нових феритів так і конструкцій на основі  

вже відомих для побудови сучасних елементів пристроїв мікрохвильового 

діапазону [41-43]. Цікаво відмітити створення метаферитів з низькими втратами 

[44]. 

 

1.5 Відбиваючі феритові та слабкоферомагнітні поверхні 

 

Відомі задачі відбиття електромагнітних хвиль від напівнескінченого 

феритового середовища, феритового шару з металевим покриттям і без 

покриття [45, 3]. При розв’язку цих задач вся увага була присвячена 

енергетичним характеристикам та ефекту Фарадея. Ефекти, пов'язані зі зміною 

фази відбитої хвилі, поляризаціями хвиль та можливістю відповідного 

керування практично не розглядались.  
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Крім цього на себе звертає увагу дослідження явища відсутності відбиття 

та повного відбиття від фериту правоциркулярних хвиль при полях близьких до 

резонансного для ФМР [46]. Автор вказаної роботи зазначає на необхідності 

більш детального теоретичного та експериментального дослідження даних 

ефектів. 

В наш час, у зв’язку з підвищеним інтересом до середовищ, в яких  

показник заломлення може дорівнювати нулю [47], з від’ємним показником 

заломлення [48] та метаповерхнями [49-50], має сенс провести ревізію 

представлень про шаруваті структури, до складу яких входять ферити. Зокрема, 

дослідити можливості створення відбиваючих поверхонь субхвильових 

товщин, які будуть мати подібні властивості. При цьому зручно 

використовувати сучасні, більш загальні і коректні підходи до аналізу ефектів 

відбиття і заломлення електромагнітних хвиль на основі поняття 

характеристичного опору середовища [51] і відпрацьованої теорії довгих ліній 

передач.  

Принципово важливим є побудова такої моделі відбиття, яка враховує 

магнітні, діелектричні та електричні втрати в усіх компонентах шаруватої 

структури. Це необхідно для коректних кількісних оцінок ефектів, які мають 

прикладний інтерес. 

Також варто звернути увагу на той факт, що як у випадку поверхні 

неперервного середовища так і у випадку метаповерхні, що складається з 

дискретних елементів можливе керування фазовим фронтом відбитої хвилі. 

Таке керування можливо створити градієнтним магнітним полем, градієнтним 

розподілом температур та механічних напруг у фериті. 

В останній час активно досліджуються електромагнітні структури на основі 

метаматеріалів з показником заломлення близьким до нуля [52-60]. Серед 

незвичних ефектів, які виникають в таких структурах можна виділити, 

наприклад, явище тунелювання електромагнітної хвилі через вигнуту ділянку 

хвилеводу [58], та існування таких мод геометрично інваріантних резонаторів, 

частоти яких не залежить від деформації їх граничних поверхонь [59]. Цікавою, 
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також, виглядає можливість реалізації відкритих об'ємних резонаторів, які не 

може покинути електромагнітна хвиля [60]. 

Виділяють три вида матеріалів, в яких реалізується нульовий показник 

заломлення. Це матеріали, в яких дійсні частини діелектричної або магнітної 

проникностей рівні нулю на певній частоті, та матеріали, в яких обидві 

проникності можуть перетворюватися в нуль одночасно. 

До матеріалів з магнітною проникністю рівною нулю на визначених 

частотах можна віднести магнітовпорядковані середовища, в яких існує, як 

мінімум один магнітний антирезонанс [61]. В цьому випадку на частоті 

антирезонансу, скалярні магнітні проникності перетворюються в нуль, а 

коефіцієнт відбиття електромагнітної хвилі відповідної поляризації, який 

визначається через характеристичний опір [51], близький до одиниці. Частоти 

феромагнітних резонансів а антирезонансів у ферит-гранатах та гексаферитах, 

знаходяться в сантиметровому та міліметровому діапазонах. 

В раніше проведених дослідженнях [62, 63, 64, 65] ферити розглядаються як 

основа відбиваючих чи поглинаючих структур мікрохвильового діапазону, але 

основна увага була приділена дослідженню абсолютних значень коефіцієнтів 

відбиття та поглинання електромагнітних хвиль. Питання керування фазами та 

поляризаціями при нормальному падінні хвиль на границю поділу дослідженні 

для структур «ферит–метал», «ферит–діелектрик» у цьому випадку є 

актуальною. 

В той же час наявність двух і більше магнітних резонансних і 

антирезонансних частот збільшують привабливість матеріалу для його 

дослідження як матеріалу з нульовою магнітною проникністю. Серед 

перспективних магнітних матеріалів особливий інтерес викликають СФ, в яких 

мають місце квазіферомагнітна (квазіФМ) та квазіантиферомагнітна 

(квазіАФМ) моди антиферомагнітного резонансу (АФМР) [66] і відповідні 

резонансні та антирезонансні частоти. Ці частоти лежать як в гігагерцовому так 

і в субтерагерцовому діапазонах. 
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Найбільш активно вивчаються такі СФ як борат заліза 3(FeBO )  та гематит 

2 3(α-Fe O )  оскільки вони мають високу температуру Неєля 348 К [67-72] та 950 

К відповідно [73]. Вони можуть використовуватися при кімнатній температурі, 

причому, гематит, як і борат заліза, можна розглядати як СФ з анізотропією 

типу «легка площина» (поле анізотропії 
АH ), оскільки точка Моріна для нього 

має місце при температурі Т=260 К. 

 

1.6 Магнітні збудження в бораті заліза 

 

В бораті заліза «легка площина» ортогональна до напрямку [111] його 

ромбоедричної кристалічної структури (точкова група 6
3dD ). Елементарна 

комірка борату заліза має вигляд зображений на рис. 1.1, відстань між 

сусідніми атомами заліза 5,52 
о
А , а гострий кут ромбу о49,54 .  

 

Рис.1.1 Елементарна комірка борату заліза 

Величина ефективного поля одновісної анізотропії становить 2 кЕ при 

кімнатній температурі [74].  Магнітні моменти підґраток відхилені від 

антипаралельного положення на кут о0,92 [75], який практично не залежить від 

температури в діапазоні частот 77-340 К. Слабкий феромагнітний момент 

діелектрика становить M = 9,2 - 9,6 кА/м при кімнатній температурі та 

направлений перпендикулярно до тригональної вісі [76]. 
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СФ цікаві тим, що частоти їх магнітних збуджень сильно залежать від 

величини поля Дзялошинського-Морія. Частота квазіФМ та квазіАФМ моди  

АФМР визначається згідно [77-79]: 

1

2 2 2
0 0ω γ ( ( ) )FM DMH H H H∆= + +     (1.11) 

2

2 2 2
0ω γ (2 ( ) )AFM E A DM DMH H H H H H∆= + + +    (1.12) 

де 
1 2

2 2,H H∆ ∆  – енергетичні щілини в спектрі. Величини полів за кімнатної 

температури згідно експериментальних даних для борату заліза становлять 

57,4DMH = кЕ [80], 2,7 кЕAH = [74], 3 МЕEH = [81], 
1

2 3,6H∆ = кЕ2 [82]. 

Проводилися дослідження спін-хвильових резонансів деформованих зразків 

FeBO3 [83]. В роботі було показано як змінюється величина 
1

2H∆  для спектру 

спінових хвиль при деформації зразка. Величина анізотропії в «легкій площині» 

не перевищує 1 Е тому нею нехтують при розрахунках [84]. Одне з перших 

експериментальних досліджень квазіантиферомагнітного резонансів у бораті 

залізу [80] підтвердило справедливість (1.13). 

 Квазіферомагнітний тип коливань передбачає поперечні коливання 

вектору феромагнетизму навколо рівноважного положення та поперечне 

лінійне коливання вектору антиферомагнетизму (рис. 1.2). Інший тип коливань 

характеризується повздовжнім коливанням вектору феромагнетизму, та 

коливанням вектору феромагнетизму навколо вісі по якій напрямлене 

підмагнічуюче поле (вісь x на рис 1.2) 

 

а)      б) 

Рис. 1.2 Коливання векторів феромагнетизму та антиферомагнетизму для 

квазіферомагнітної моди (а) та квазіантиферомагнітної моди (б) АФМР 
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При невеликих полях підмагнічування, порядку кілька сотень ерстед 

частота квазіФМ моди знаходиться в діапазонах Ku- і K [72,80]. Частота ж 

квазіАФМ моди суттєво залежить від обмінного поля, та має величину порядку 

300 ГГц та лежить на границі міліметрового та субміліметрового діапазонів. 

Конкретна величина частоти залежить від особливостей монокристалу та 

напрямку прикладання поля підмагнічування. Крім цих найпростіших 

магнітних збуджень у бораті заліза при певних умовах можуть існувати 

магнітостатичні та магнітодинамічні коливання [85], спінові хвилі [71] та 

резонанси [86]. Останніми роками, в Sm-легованому бораті заліза було 

виявлено гігантський магнітоелектричний ефект за допомогою терагерцової 

спектроскопії [69]. та магнітоакустичні збудження [70]. Також оксид є 

прозорий у видимому діапазоні, що важливо для мультифункціональних 

магніто-оптичних пристроїв. Крім цього проводились дослідження по 

поширенню звукових хвиль [87] та магнітних поляритонів [88] у бораті заліза. 

 

1.7 Магнон-плазмон поляритони 

 

Поверхневі електромагнітні хвилі (ПЕХ) вперше були описані 

Зомерфельдом в 1899 році [89] та Ценеком в 1907 [90]. Теоретичний аналіз 

таких хвиль з використанням імпедансної граничної умови Леонтовича на 

поверхні металевого провідника можна знайти в монографіях [91-93]. 

Досить великий проміжок часу хвилі такого типу не викликали 

особливого інтересу, але час від часу до розгляду цього питання поверталися 

декілька наукових груп [93-95]. Починаючи з 2000 року в роботах Мелкова Г.А. 

з співавторами було запропоновано використовувати резонатори на ПЕХ для 

вимірювання поверхневих імпедансів високотемпературних надпровідників та 

дослідження масивів контактів Джозефсона [96-100]. 

Нова потужна хвиля інтересу до ПЕХ виникла в зв'язку з формуванням 

такого напряму досліджень як плазмоніка [101-105]. Саме тоді була 

сформульована їх основна риса, а саме: ПЕХ на плоскій провідній поверхні — 
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це хвиля електричного типу (Е–хвиля), яка нерозривно пов’язана з плазмоном 

— коливанням вільних електронів поблизу поверхні провідника, і саме такий 

тип хвиль почали називати поверхневими плазмон–поляритонами (ППП). Було 

звернуто увагу на те, що такі хвилі мають місце як в оптичному, так і в 

мікрохвильовому діапазонах [104]. У зв'язку з цим поновився інтерес до ППП в 

мікрохвильовому діапазоні. 

Зазвичай, при розгляді ППП на межі метал–діелектрик, вважають, що у 

видимому діапазоні електрична проникність металу має, наближено, дійсний 

характер, а в мікрохвильовому — уявний. В загальному випадку електрична 

проникність металу має комплексний характер, і для більш коректного опису 

необхідно використовувати модель Друде [105]. З іншого боку, в діелектриках 

при дуже високих частотах далеко від усіх резонансів діелектрична проникність 

наближається до одиниці [104]. В області електронних та коливальних 

переходів атомів та молекул (видимий та інфрачервоний діапазон) дійсна 

частина діелектричної проникності збільшується. На нижчих частотах 

діелектрична проникність зростає через механізми, що призводять до 

поляризації середовища. У мікрохвильовому діапазоні діелектрична 

проникність відрізняється для полярних та неполярних діелектриків і швидко 

росте в області частот, яка відповідає оберненому часу релаксації дипольних 

моментів полярних діелектриків. У цій області полярні діелектрики сильно 

поглинають випромінювання. На частотах, близьких до нуля, діелектрична 

проникність досягає максимуму. Усе вищезазначене впливає на частотну 

залежність діелектричної проникності і, як наслідок на дисперсію ППП. 

У той же час при розгляді ППП магнітні властивості середовищ у 

більшості випадків опускаються, вважаючи при цьому, що їх магнітна 

проникність 1µ = . Це справедливо для видимого та інфрачервоного діапазонів, 

оскільки, зазвичай, магнiтнi збудження магнiтовпорядкованих матеріалів 

знаходяться в мiкрохвильовому та субтерагерцовому дiапазонах. Проте, 

розглядаючи питання поширення ППП в мікрохвильовому дiапазонi, варто 

звернути увагу i на випадки, коли діелектрик з додатною дiелектричною 



43 

 

проникністю матиме вiдмiнну вiд одиниці магнітну проникність з резонансною 

частотною залежністю. Тому дослідження хвиль поверхневого типу в структурi 

«метал—ферит» є актуальною задачею. У такiй структурi можливе гiбридне 

коливання, в якому беруть участь вiльнi електрони в металi, магнiтнi моменти у 

феритi та електромагнiтна хвиля на границi розподiлу метал–ферит, що є 

магнон– плазмон–поляритоном (МПП). 

Iснує багато робiт, в яких розглядалися ППП на границi дiелектрик–метал 

[104, 106], дiелектрик–високотемпературний надпровiдник [96], намагнічений 

напiвпровiдник–дiелектрик [107].  

 

1.8 Експериментальні методики досліджень НВЧ резонаторів 

 

Одним з основних методів дослідження зразків магнітовпорядкованих 

матеріалів та резонаторів на їх основі є хвилеводний метод за допомогою 

панорамних вимірювачів КСХН і ослаблення та сучасних векторних 

аналізаторів електричних кіл. 

Робота панорамного вимірювача базується на принципі роздільного 

виділення сигналів, пропорційних потужності падаючої від генератора і 

відбитого від досліджуваного об’єкту (при вимірюванні КСХН) чи пройденої 

через об’єкт (при вимірюванні ослаблення) хвиль [108]. Блок схема 

експериментальної установки з панорамним вимірювачем у складі генератору 

та індикатору зображені на рис. 1.3, а фото на рис. 1 .4. 

 

Рис.1.3 Блок-схема експериментальної установки зібраної на прохід 
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Загальна блок схема включає в себе також напрямлені відгалужувачі – 1, 

детекторні головки – 2, узгоджене навантаження – 3. 

Сигнали, пропорційно падаючої та відбитої потужності знімаються з 

детекторних головок, які вбудовані у вторинні тракти напрямлених детекторів 

[108]. Рівень напруги на виході детекторної головки направленого детектору 

падаючої хвилі підтримується постійним за допомогою системи АРП 

(Автоматичне регулювання потужності) генератору. Рівень напруги на виході 

детекторної головки направленого детектору відбитої хвилі, за умови 

квадратичного детектування, пропорційний квадрату коефіцієнта відбиття 

досліджуваного навантаження на частоті вимірювання. В індикаторі сигнали з 

обох детекторних голівок порівнюється і їх відношення відображається на 

екрані індикатора. Вимірювання можна проводити як на одній частоті так і в 

усьому робочому діапазоні вимірювача. Таким чином, проводячи дослідження 

зразків при схемах включення на прохід та на відбиття, отримують частотні 

залежності амплітудних значень всіх S-параметрів матриці розсіювання 

чотириполюсника. 

 

Рис. 1.4. Вимірювальна установка по дослiдженню модульних значень S-

параметрiв 
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Векторні аналізатори електричних кіл на відміну від скалярних аналізаторів 

(панорамного вимірювача) потребують більш складної реалізації, оскільки він 

вимірює як амплітуди так і фази хвильових величин, а потім використовує ці 

значення для розрахунку комплексних S-параметрів [109]. Так, наприклад, |S11| 

відповідає відношенню амплітуд відбитої від досліджуваного об’єкта та 

падаючої на об’єкт гармонійної хвилі. В той же час arg(S11) рівний різниці фаз 

між цими двома хвилями. Зазвичай резонатори мікрохвильового діапазону 

описуються як чотириполюсники властивості яких описуються матрицею 

розсіювання, тоді 

1 11 12 1

2 21 22 2

b S S a

b S S a

    
=    

    
 

де 1 2a ,a  - падаючі на об’єкт хвилі з порту 1 та 2 векторного аналізатора, 1b  - 

хвиля, що поширюється від об’єкта до порту 1 векторного аналізатора, 2b  - 

хвиля що поширюється від об’єкта до порту 2 векторного аналізатора. 

Спрощена блок-схема векторного аналізатора [110] наведена на рис. 1. 5. 

 

Рис.1.5. Блок -схема дослідження S – параметрів за допомогою векторного 

аналізатора 

Крім зазначених переваг векторний аналізатор може виконати повну 

корекцію систематичних помилок вимірювальної системи [109]. Тільки 

векторні віміряні дані можуть бути однозначно трансформовані в часову 
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область. Це відкриває багато нових можливостей для інтерпретації і для 

подальшої обробки даних. Експериментальний комплекс дослідження S-

параметрів у векторній формі зображений на рис. 1. 6. 

 

Рис. 1.6. Експериментальний комплекс дослідження S- параметрів 

Експериментальний комплекс включає в себе векторний аналізатор – 1, 

джерело живлення постійного струму  – 2, електромагніт  – 3, вимірювач 

індукції магнітного поля – 4, вимірювальну комірку – 5, монітор – 6.  

Наявність даних в комплексній формі дозволяє представляти результати 

вимірювань на діаграмі Сміта. 

Також за допомогою векторних аналізаторів можна виміряти коефіцієнт 

стоячої хвилі, комплексний імпеданс досліджуваного об’єкту, групову 

затримку сигналу.  
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ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ 

 

1. З огляду літератури видно актуальність задачі, яка полягає у розвиненні 

аналітичної теорії ефекту розщеплення частот азимутально-неоднорідних 

магніто-діелектричних мод у феритових резонаторах, отриманні 

кількісних оцінок величини ефекту в основних підкласах феритів: 

ферогранатів, ферошпінелей та гексаферитів. Також виникає задача 

оцінки величини ефекту в оптичному діапазоні. 

2. Виникає задача дослідження особливостей фазових і поляризаційних 

характеристик електромагнітних хвиль, відбитих від шаруватих структур 

на основі феритів. З’являється задача аналізу концепції відбиваючої 

поверхні, описаної характеристичним опором, для якої потрібно 

експериментально перевірити теоретичну модель керування фазою хвилі, 

відбитої від структури «ферит-метал», розташованої на торці 

циліндричного порожнистого резонатора. 

3. Після огляду літератури виникає ідея дослідження СФ як матеріалів з 

нульової магнітною проникністю на частотах субтерагерцового 

діапазону. Також, потребує поглибленого вивчення можливість 

керування амплітудою і фазою коефіцієнта відбиття лінійно 

поляризованих електромагнітних хвиль від структури «СФ–метал». 

Необхідно оцінити перспективи реалізації на їх основі метаповерхонь 

субтерагерцового діапазону з керованими поляризаційними і частотними 

характеристиками. З погляду на можливість практичної реалізації, 

потрібно вивчити властивості резонаторів Фабрі–Перо субтерагерцового 

діапазону, в склад яких входить структура «СФ субхвильової товщини–

метал». 

4. Базуючись на літературі, варто визнати необхідність прикладних 

досліджень борату заліза при кімнатних температурах. Так, спираючись 

на типову товщину монокристалу в 100 мікрон, можна дослідити 

можливості перестроюваних магнітним полем високодобротних 
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резонаторів, до складу яких входять плівки борату заліза. Це допоможе в 

практичній реалізації керованих пристроїв сантиметрового (при 

використанні квазіФМ моди) та субміліметрового (при використанні 

квазіАФМ моди) діапазонів. 

5. Так, після огляду літератури виявлено, що варто зосередити увагу на 

розглядi МПП у шаруватих структурах з металом та феритом, як приклад 

з двошаровою системою метал — шар фериту зi СПДС. Задача полягає у 

вивченні дисперсійної залежностi для МПП при кiнцевiй товщинi 

феритового шару, розрахунку розподiлiв електромагнiтних полiв та 

аналiтичномуаналiзi граничного випадку необмеженого фериту. 
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2. ЕФЕКТ РОЗЩЕПЛЕННЯ ЧАСТОТ ВИРОДЖЕНИХ МОД 

ФЕРИТОВИХ РЕЗОНАТОРІВ 

 

2.1. Постановка задачі 

Об'єктом дослідження в даному розділі обрано аксіально-неоднорідні 

магніто-діелектричні моди в гіромагнітних аксіально-симетричних резонаторах. 

Прикладний інтерес має ефект розщеплення частот магніто-діелектричних мод, 

який дозволяє керувати електродинамічними характеристиками дискових 

феритових резонаторів.  

Основна увага в даному розділі приділена особливостям ефекту 

розщеплення аксіально-неоднорідних мод у феритових резонаторах в термінах 

резонансної та антирезонансної частоти феромагнітного резонансу в рамках 

моделі необмеженого фериту.  

Показана однозначна прив’язка знаку азимутального індексу аксіально-

неоднорідної моди до поляризації її електромагнітного поля.  

Показані кількісні величини ефекту розщеплення основної аксіально-

неоднорідної моди у ферогранатах, ферошпінелях та гексаферитах. 

Теоретичне дослідження ефекту розщеплення в оптичному діапазоні 

спрямоване на оцінку величини ефекту в дисковому ЗІГ резонаторі для 

практичного використання. 

 

2.2. Ефект розщеплення частот власних хвиль в необмеженому фериті 

 

Обговорення ефекту розщеплення зручно почати з моделі необмеженого 

середовища. Відомо, що електромагнітні властивості феритів у НВЧ діапазоні 

описуються тензором магнітної проникності (1.7) та скалярною діелектричною 

проникністю εа .  

В необмеженому феритовому середовищі при повздовжньому поширенні 

існують циркулярно поляризовані ларморовські та антиларморовські хвилі. Для 

таких хвиль зручним методом опису є метод скалярних проникностей [16]. 
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Скалярні магнітні проникності є власними числами оператору, матрицею якого 

є матриця тензору магнітної проникності. 

 Використовуючи вирази для частот феромагнітного резонансу (ФМР) та 

антирезонансу (ФМАР) [61]: 

0 0 0ω ω γµH H= = ,       (2.1) 

0ω ω ωAR M= + ,       (2.2) 

Скалярні магнітні проникності можна записати у вигляді  

0
0

ω ω
µ =µ µ =µ

ω ω
AR

l а

−
−

−
      (2.3) 

для ларморівської хвилі та  

0
0

ω + ω
µ =µ + µ =µ

ω + ω
AR

al а       (2.4) 

для антиларморівської хвилі, де Н0 – зовнішнє магнітне поле, M 0ω =γµ M , М – 

технічна намагніченість, яка визначається по кривій намагнічування. 

 В ненасиченому стані намагніченість фериту в без гістерезисному 

наближенні описується лінійною функцією [111]: 

0
S

S

H
M M

H
= ,      (2.5) 

де SM  – намагніченість насичення, S S zzH М N=  – поле насичення, zzN  – 

розмагнічуючий фактор форми зразка. 

 При записі скалярних магнітних проникностей у формі (2.3), (2.4) можна 

легко врахувати одновісну анізотропію та втрати замінами 0 0ω ω ωа→ +  і 

0 0ω ω іωr→ + , відповідно. Тут 0ω γµа аH= , аH  – поле магнітної 

кристалографічної анізотропії, ω =αωr  – частота релаксації. 

 Власні вектори, які відповідають Т-хвилям ларморівської та 

антиларморівської поляризації, мають вигляд 

i i
1 1

1 , 1 .
2 2

0 0

l alh h

−   
   = =   
   
   

� �
   (2.6) 
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В ненасиченому фериті 0µ µzz ≠  і залежить від частоти [18], але, зазвичай, 

не перетворюється в нуль, тому в середовищі розповсюджуються тільки 

поперечні хвилі.  

Дисперсійне рівняння для власних хвиль має вигляд  

2 2
, ,ω ε µl al a l alk =      (2.7) 

і відповідні  дисперсійні залежності представлені на рис. 2.1. В діапазоні частот 

ω ω ωН AR< < ларморівська хвиля має уявний хвильовий вектор, і відповідно не 

може розповсюджуватись. Саме в цьому діапазоні існують об'ємні і поверхневі 

спінові збудження, включаючи феромагнітний резонанс [12].  

 Ефект розщеплення мод може бути описаний достатньо коректно в 

областях, вільних від суттєвого впливу інших типів коливань. Тому на практиці 

необхідний відступ від теоретичних границь області магнітних резонансів на 

величину ~10ωr . Область 0ω ≲ω≲ωAR  прийнято називати резонансною. Ефект 

розщеплення характеризується різницею частот ларморівської та 

антиларморівської хвиль. Ця різниця частот складає ∆ω1 в області частот вище 

ωAR , яку називають зарезонансною та ∆ω2, в області частот нижче 0ω , яку 

називають дорезонансною [111]. В немагнітних діелектриках , 0µ µl al = , 

дисперсійні залежності (2.7) співпадають, і розглядуваний ефект відсутній.  

 

Рис.2.1 Дисперсія електромагнітних хвиль у фериті при повздовжньому 

поширенні 
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Для знаходження величини розщеплення частот ларморівської та 

антиларморівської хвилі виходимо з рівності їх хвильових чисел  

l alk k=        (2.8) 

Підставляючи (2.3), (2.4), (2.7) в (2.8) отримуємо  

2 22 0 1 0
2 1

2 0 1 0

ω ω ω ω +ω +ω
ω ω

ω ω ω +ω
M M

− −
=

−
      (2.9) 

Де 2ω  відповідає ларморівській хвилі, 1ω  – антиларморівській. Тоді 2 1ω=ω ω∆ −

можна сприймати як величину розщеплення пов’язану з магнітними 

властивостями середовища. Виражаючи 2ω  через 1ω  і ω∆  та підставивши 

результат в (2.9), отримуємо квадратне рівняння відносно ω∆ : 

2 2 2 2
1 0 1 0 1 0 1(ω ω ) ω (ω ω ω (ω ω )) ω ω ω 0.M M+ ∆ + − − + ∆ − =    (2.10)  

Поділив (2.10) на 1 0ω ω 0+ ≠ , отримуємо  

2
2 1

1 0
1 0

ω ω
ω (ω ω ω ) ω 0.

ω +ω
M

M∆ + − − ∆ − =    (2.11) 

Корені рівняння (2.11) 

2
2

1,2
0

ω ω 1 ω ω
ω (ω ω ) 4

2 2 ω+ω
AR M

AR

−
∆ = − ± − + ,   (2.12) 

де під ω  треба розуміти частоту антиларморівської хвилі. Керуюче магнітне 

поле входить в ωAR  та ωM  згідно з (2.1),(2.2),(2.5). 

Розв’язоку з індексом «1», якому відповідає знак «+» в (2.12), 

використовується в зарезонансній області, а індексом «2» – в дорезонансній 

(рис.1.1). 

В зарезонансній області далеко від магнітних резонансів виконується 

умова 0ω ω≪ . Величина розщеплення частот слабко залежить від частоти і 

оцінюється як 1ω ωM∆ ≃ .  

Таким чином, для найбільш широко розповсюджених феритів [112], 

використовуючи (2.12) можна зробити чисельні оцінки величин максимального 

частотного розщеплення (табл. 1). 
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Таблиця 1 Величина ефекту розщеплення в основних підкласах феритів 

Параметри Матеріали 

Ферогранати Ферошпінелі Гексаферити 

µ0МS, Т 0,02-0,2 0,2-0,5 0,1-0,6 

∆ω1/2π, ГГц 0,56-5,6 5,6-14 2,8-16,8 

∆ω2/2π, ГГц - - 4-17 

 

Конкретна величина розщеплення залежить від магнітних параметрів 

фериту (величини намагніченості насичення, поля анізотропії, гіромагнітного 

відношення), а також від розташування частот мод в дорезонансній чи 

зарезонансній області.  

Ларморівська та антиларморівська хвиля у феритовому середовищі мають 

різні характеристичні опори. Для ларморівської хвилі 

0 0

1 ω ω

ω ωε
l ARZ

Z

−
=

−
,     (2.13) 

а для антиларморівської хвилі 

0 0

1 ω ω

ω ωε
аl ARZ

Z

+
=

+
,     (2.14) 

де 
0

ε
ε

ε
a= , 0 377Z = Ом – характеристичний опір вакууму. Відповідні частотні 

залежності характеристичних опорів представлені на рис.2.2. 

 

Рис.2.2 Частотні залежності характеристичних опорів ларморівської та 

антиларморівскої хвиль 
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Виходячи з (2.14), діапазон змін характеристичного опору для антиларморів-

ської хвилі складає  

0 0

1 1 ω
1

ωε ε
al MZ

Z
< < + . 

У випадку сильної анізотропії 
0

1

ε
al

Z

Z
≈  і не залежить від частоти. Для 

слабкоанізотропних феритів у наближенні відсутності анізотропії 
0

1

ε
al

Z

Z
< <∞ . 

Оскільки відбиття на межі двох середовищ залежить від характеристичного 

опору для хвилі в середовищі [1], можлива ситуація, коли характеристичні 

опори однієї хвилі у фериті та в діелектрику співпадають, і хвиля проходить без 

відбиття, в той час як характеристичний опір іншої власної хвилі відрізняється 

на порядки і вона може повністю відбиватися. 

 

2.3. Ефект розщеплення магніто-діелектричних мод у феритових резонаторах 

 

Розглянемо ефект розщеплення частот аксіально-неоднорідних мод в 

аксіально-симетричних феритових резонаторах. Відмітимо що кутова 

залежність електромагнітних полів, яка описується функцією (φ)Ф , може бути 

представлена [113] як у вигляді ряду Фурьє по тригонометричним функціям 

0

=1

(φ)= + ( cos φ+ sin φ)
2 m m

m

a
Ф a m b m

∞

∑ ,     (2.15) 

так і в комплексній формі 

+
i φ

=-

(φ)= e m

m

m

Ф c
∞

∞
∑ .      (2.16) 

Оскільки індекс «m» використовується для ідентифікації типів коливань, 

звернемо увагу на той факт, що в першому випадку >0m  (не змінює знак), а в 

другому може змінювати знак. 
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Представлення у вигляді (2.15) зручно використовувати при розбитті функцій, 

які описують кутові розподіли полів, на парні та непарні. Тоді кутові гармоніки 

записуються у вигляді [1]  

cos
(φ)= φ

sin
Ф m

 
 
 

,      (2.17) 

що засвідчує наявність двох різних мод. Проте при використанні методу 

комплексних амплітуд логічніше використовувати форму (2.16). Тоді 

аксіально-неоднорідні моди будуть нумеруватися індексом m=±1,±2,… 

Формальні знаки «+» і «-» прямо пов'язані з поляризаційними 

характеристиками мод в площині, нормальній до вісі аксіальної симетрії. 

В нашому випадку моди ЕН+mnp та НЕ+mnpбудуть відповідати право-

поляризованим полям (ларморівського типу), а моди ЕН-mnp та НЕ-mnp ліво-

поляризованим полям (антиларморовського типу). Такі позначення є бажаними, 

оскільки частіше за все при ідентифікації мод не беруть до уваги поляризаційне 

виродження і не вказують знак індексу m. 

Найнижчими модами дискових феритових резонаторів є моди Н01δ, НЕ±11δ 

[26], і саме вони представляють основний прикладний інтерес. Розглянемо 

ефект розщеплення частот магніто-діелектричних мод на прикладі 

азимутально-неоднорідних мод НЕ±11δ. 

На рис. 2.3 і рис. 2.4 показані польові залежності частот найнижчих 

магніто-діелектричних коливань і спінових збуджень в дискових ЗІГ та нікель-

феритовому (НФ) резонаторах. Робоча область використання ефекту 

розщеплення частот вироджених мод заштрихована, а резонансна область 

виділена фоном. Відмітимо, що в слабкоанізотропних феритах, які знаходяться 

в ненасиченому стані, практичне використання дорезонансної області не є 

можливим. 

Польові залежності частот магніто-діелектричних мод НЕ±11δ і спінових 

магнітних збуджень в дискових БФ резонаторі зображені на рис. 2.5. Частоти 

мод НЕ±11δ можуть знаходитись як в зарезонансній так і в дорезонансній 

областях. Оскільки ефект розщеплення може бути використаний в області час- 
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Рис. 2.3. Польові залежності частот магніто-діелектричних коливань та 

спінових збуджень в дисковому ЗІГ резонаторі  

 

тот, вільній від інших типів збуджень, в ненасиченому стані область доменних 

резонансів (рис. 2.5) встановлює відповідні границі, на які варто звернути 

увагу. 

 

Рис. 2.4 Польові залежності частот магніто-діелектричних коливань та спінових 

збуджень в дисковому НФ резонаторі 



57 

 

 

Рис. 2.5 Польові залежності частот магніто-діелектричних коливань та спінових 

збуджень в дисковому БФ резонаторі. 1 – моди НЕ±11δ в зарезонансній області, 2 

– НЕ±11δ в дорезонансній області 

 

Розглянемо магнітне перестроювання частот НЕ±11δ мод. Порівняємо 

можливості перестройки частот мод при ефекті розщеплення частоти 

вироджених коливань і частоти ФМР в магнітному полі. Частота ФМР 

феритового магнітостатичного резонатора з врахуванням анізотропії рівна 

[114]: 

0 0 0ω ω γµ ( ( ) )a T zz SH N N M= + + − ,    (2.18) 

де NT – поперечний розмагнічуючий фактор. 

Частоти магніто-діелектричних мод НЕ±11δ з врахуванням розщеплення 

описуються формулами 

1
11δ 11δ 1 0

ω
ω ω ω γ

2
H±

∆
= ± ≈ ± ,     (2.19) 

де 11δω  – частота вироджених коливань, 1γ  – параметр, еквівалентний γ  для 

ФМР. 
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Доданки ωa , 11δω  в (2.18) та (2.19) не залежать від зовнішнього поля і 

забезпечують початкову частотну «щілину». Так значення ωa  залежить від 

властивостей матеріалу і не виходить за міліметровий діапазон через 

обмеженість поля одновісного анізотропії. В той же час частота 11δω  

розглядається як резонансна частота немагнітного діелектричного резонатора 

висотою h і радіусом а, яку наближено можна оцінити [26] 

2 2

11δ

0

1 1,84 δ
ω

2 ε µа
a hπ

   = +   
   

.    (2.20) 

Очевидно, що частота (2.20) може бути розташована в будь якому 

діапазоні починаючи від сантиметрового і закінчуючи оптичним при 

відповідному підборі геометричних розмірів, що практично нереально для ФМР 

у феритах. 

Представлені на рис. 2.6 частотно-польові залежності дозволяють оцінити 

ефективність перестройки частот резонатора на основі ЗІГ. Величина 

перестройки становить 
0

1 ω
1МГц/Э

2 Нπ
±∂
≈

∂
 для ефекту розщеплення мод, що 

менше типового для ФМР 0

0

1 ω
=2,8МГц/Э

2 Нπ
∂
∂

.  

Перестройка частот магніто-діелектричних мод за рахунок ефекту 

розщеплення і частоти ФМР в зовнішньому магнітному полі показана на 

рис.2.6. Звертає на себе увагу те, що ефект розщеплення можна 

використовувати в сантиметровому та міліметровому діапазонах без 

використання сильних полів підмагнічування, які необхідні для ФМР ( 1 2Н Н≪ ). 

Формулу (2.12) також можна використовувати для наближеного 

розрахунку величини ефекту розщеплення в гіротропних як слабко так і сильно 

анізотропних феритових резонаторах: 

0 0

0 0

γµ ,
ω

γµ ,
S zz

M

S S zz

M H M N

M H M N

<
= 

>
,     (2.21) 



59 

 

0 0
0

0 0 0

γµ ,
ω

γµ ( ),
a s zz

a S zz s zz

H H M N

H H M N H M N

<
= 

+ − >
   (2.22) 

 

Рис.2. 6. Частоти магніто-діелектричних мод і ФМР при відповідних полях  

Відмітимо, що формула (2.19) справедлива для Т-хвиль з 0k⊥ = . В той же час, 

відповідно до (2.20) компоненти хвильового вектору магніто-діелектричної 

моди: 
1

zk
h

∼ , 
1

k
а

⊥ ∼ . Тому для використання (2.19) повинна виконуватись 

умова ( )zk k a h⊥ ≪ ≫ .  

 

2.4 Порівняння теорії та експериментальних результатів в міліметровому 

діапазоні 

 

Порівняємо теоретичні результати з експериментальними даними по 

перестройці частот магніто-діелектричних мод в дискових резонаторах ЗІГ 

[115] і БФ [40]. 

Розщеплення частот магніто-діелектричних мод в дискових ЗІГ і БФ 

резонаторах показано на рис. 2.7, 2.8. Тут точки – експериментальні дані, 

суцільні лінії – теоретичний розрахунок по формулам (2.12), (2.20). 
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Рис. 2.7. Розщеплення частот вироджених мод в дисковому ЗІГ резонаторі 

 

Рис. 2.8. Розщеплення частот вироджених мод в дисковому БФ резонаторі 

Частоти магніто-діелектричних мод в обох випадках знаходяться в 

зарезонансній області. Отримано задовільне співпадіння теорії з 
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експериментом. Початкове розщеплення (рис. 2.7) виникає як в результаті 

зняття вісевої симетрії стінками хвилеводу, так і внаслідок зв’язку 

електромагнітних полів мод через металеву стінку хвилеводу.  

Відмітимо, що розщеплення мод НЕ±m1δ тим більше чим ближче 

структура поля до поля Т-хвилі. Воно максимальне для мод НЕ±11δ і 

зменшується зі збільшенням порядку моди. Тому моди НЕ±11δ перестроюються 

найбільш ефективно. 

 

2.5. Оцінки ефекту розщеплення мод в інфрачервоному діапазоні 

 

В інфрачервоному діапазоні ферит можна розглядати як бігіротропне 

середовище, який описується як тензором ε̂a  так і тензором µ̂a . Відомо, що 

тензор діелектричної проникності фериту без врахування втрат має вигляд 

[116,117]: 

0 0

0 0

0

εε іγ ε 0

ε̂ iγ ε εε 0

0 0 εε

e

e

a

M

M

 
 

= − 
 
 

,    (2.23) 

де γe  – компонента тензору магніто-оптичної взаємодії. 

У випадку бігіротропного середовища власні числа оператору, матриця якого є 

результатом добутку тензорів діелектричної (2.23) і магнітної (1.8) проникності, 

мають вигляд: 

 0µ ε ε (µ µ )(ε γ )е

l l a М= − + ,     (2.24) 

 0µ ε ε (µ µ )(ε γ )е

al al a М= + − .     (2.25) 

При зміні частот в сторону НВЧ діапазону (2.24) та (2.25) зводяться до (2.3), 

(2.4) відповідно. 

В оптичному діапазоні далеко від обмінних резонансів у фериті 0µ µ  ≃ , 

0

ω
µ µ .

ω
M

a ≃  
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Дисперсійний вираз для електромагнітних хвиль у випадку поздовжнього 

розповсюдження має форму [118]: 

2 2
, ,ω ε µl al l alk = .     (2.26) 

Підставляючи (2.24), (2.25) в (2.26), можна оцінити величину розщеплення 

частоти в оптичному діапазоні 

mag el

γ
ω ω ω ω ω

ε

e

M

M
∆ = ∆ + ∆ = −     (2.27) 

де magω∆  – величина розщеплення, виникаюча внаслідок тензору µ̂ а
, elω∆  – 

величина розщеплення, виникаюча внаслідок тензору ε̂ а
. 

Для ЗІГ 9 м
γ 30,5 10

А
e −⋅≃  [116], і можливо розділення частотно-незалежного і 

частото-залежного вкладу виходячи з гіромагнітних і гіроелектричних 

властивостей у вікні прозорості ЗІГ 5-1,5 мкм [119] з ε = 4,8  в насиченому стані: 

4≲ elω∆ ≲14ГГц, magω 5∆ = ГГц. 

 

2.6. Області застосовності теорії ефекту розщеплення 

 

Оскільки ферити мають складну структуру, та їх елементарна комірка 

містить велику кількість магнітних іонів, вони мають широкі діапазони частот в 

яких знаходяться магнонні і фононні спектри. Відомо, що такі спектри 

складаються з акустичної та оптичної частин. Існує енергетична «щілина» в 

частоті оптичних компонент фононного і магнонного спектрів. В цій області 

феромагнітна модель опису феритів може використовуватися. Область 

оптичних коливань в магнонному спектрі встановлює верхню границю для 

ефекту розщеплення мод в ЗІГ на рівні ≈ 0,7 ТГц [120] і в заміщеному чи 

чистому барієвому гексафериті, на рівні ≈1 ТГц [121-124]. 

В той же час, ферити мають вікна прозорості в інфрачервоному діапазоні. 

Так вікно прозорості в ЗІГ знаходиться в діапазоні 60-200 ТГц [119] і 
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розглянута наближена теорія ефекту розщеплення може бути застосована для 

нього. 

Основні результати представлені в цьому розділі, опубліковані в роботах 

[125-126].
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ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ 

1. Показано, що ефект розщеплення частот магніто-діелектричних мод може 

бути використаний в перестроюваних взаємних та невзаємних пристроях 

сантиметрового, міліметрового і субміліметрового діапазонів. 

2. Запропоновано розглядати даний ефект як альтернативу ФМР в 

мікрохвильовому і в оптичному діапазонах через можливість 

використання малих полів підмагнічування і встановлюють початкову 

частоту, змінюючи розміри резонатора. 

3. Отримано формулу для розрахунку величини розщепення частот 

азимутально-неоднорідних вироджених мод феритових резонаторів як в 

зарезонансній так і в дорезонансній областях. В зарезонансній області 

величина розщеплення при використанні типових ферогранатів становить 

0,56-5,6 ГГц, при використанні ферошпінелей 5,6-14 ГГц. В гексаферитах 

величина ефекту в зарезонансній області варіюється в межах 2,8-16,8 

ГГц, а в дорезонансній області – в межах 4-17 ГГц. 

4. Проведена оцінка ефекту в інфрачервоному діапазоні у вікні прозорості 

ЗІГ 5-15 мкм, яка становить 9 ГГц, дане значення порівняне з величиною 

ефекту в мікрохвильовому діапазоні, яка рівна 5 ГГц.   
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3. КЕРОВАНІ ВІДБИВАЮЧІ ПОВЕРХНІ НА ОСНОВІ ФЕРИТОВОГО 

АБО СЛАБКОФЕРОМАГНІТНОГО ШАРУ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ 

ПЕРЕСТРОЮВАНИХ РЕЗОНАТОРІВ ГІГАГЕРЦОВОГО ТА 

СУБТЕРАГЕРЦОВОГО ДІАПАЗОНІВ 

 

3.1 Постановка задачі 

 

В попередньому розділі для опису власних хвиль в поздовжньо 

намагніченому фериті використовувалась термінологія частот резонансу та 

антирезонансу. Дана термінологія надзвичайно корисна і при розгляді ефектів 

пов’язаних з відбиттям від магнітовпорядкованих середовищ. Так пластинки 

феритів та слабких феромагнетиків можуть цікаві тим, що характеристики 

відбитих від них електромагнітних хвиль можуть бути змінені при 

використанні підмагнічуючих полів, близьких до резонансних. 

Композитні структури по типу шар магнітовпорядкованого матеріалу на 

металевій пластинці можуть бути ключовим елементом високодобротних 

порожнистих металевих резонаторів через який реалізується керування його 

електродинамічними характеристиками. Крім цього на основі таких 

композитних структур можна будувати метаповерхні мікрохвильового 

діапазону. 

Задачею даного розділу обрано розгляд особливостей відбиття плоских 

електромагнітних хвиль від шарів фериту на металі та слабкого феромагнетика 

на металі та теоретична побудова резонаторів на базі цих структур. Основним 

аспектом є побудова аналітичної теорії, яка пов’язує фазу комплексного 

коефіцієнта відбиття такої композитної структури з частотою основної моди 

резонатора, до складу якого вона входить, та перевірка запропонованої моделі 

на практиці в діапазоні частот 8-12 ГГц. 
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3.2 Характеристики власних хвиль в феритовому середовищі при 

повздовжньому поширенні 

 

Будемо описувати електромагнітні властивості феритів в НВЧ діапазоні 

тензором магнітної проникності aµ̂  і скалярною діелектричною проникністю. 

Виходимо з того, що у феритовому середовищі існують дві власні циркулярно 

поляризовані хвилі. Право поляризовану поперечну хвилю в магнітному 

матеріалі краще називати ларморівською хвилею [125], базуючись на 

однозначності поляризації ларморівської прецесії феромагнітного резонансу. 

Аналогічна термінологія є кращою і для ліво поляризованої хвилі, яку краще 

називати антиларморівською. Вираз для скалярної магнітної проникності з 

урахуванням втрат для ларморівської хвилі має вигляд 

2 2
0

2 2 2
0

(ω ω )(ω ω ) α ω αωω
µ ,

(ω ω ) α ω
AR M

l

i− − + −
=

− +
    (3.1) 

а для антиларморівської хвилі 

2 2
0

2 2 2
0

(ω ω )(ω ω ) α ω αωω
µ .

(ω ω ) α ω
AR M

al

i+ + + −
=

+ +
    (3.2) 

Всі позначення у формулах (3.1), (3.2) співпадають з наведеними в розділі 1. 

Параметр релаксації Гільбертаα  змінюється від 410−  для монокристалів до 210−  

для феритових полікристалів. Частоти ФМР і ФМАР у фериті з втратами можна 

знайти з умови максимального значення уявної частини та нульового значення 

дійсної частини скалярної магнітної проникності для ларморівської хвилі 

2
0, 0 ,ω ω / (1 α )AR AR→ + . Для типових значень α  дане уточнення може бути 

опущено. 

 Частотні залежності скалярної магнітної проникності ларморівської хвилі 

мають добре відомий вигляд [3]. На відміну від ларморівської хвилі, частотна 

залежність для антиларморівської хвилі не має особливостей. Також варто 

відмітити, що характеристичні опори середовища для ларморівської та 

антиларморівської хвиль, описані формулами (2.13), (2.14), в неоднорідних 

зовнішніх умовах є функціями координат. 
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Виходячи з (3.1) видно, що в діапазоні частот 0ω ω ωAR≤ ≤ , Re(µ ) 0l <  і 

тому, характеристичний опір для ларморівської хвилі без врахування втрат має 

уявне значення. Якщо врахувати втрати у фериті, які характеризуються 

параметром α , то різниця в характеристичному опорі фериту з вузькою чи 

широкою лінією ФМР стає помітною тільки поблизу частоти ФМР. На 

постійній частоті характеристичні опори для власних хвиль у фериті можна 

варіювати за допомогою зміни зовнішнього підмагнічуючого поля, і таким 

чином створювати різні граничні умови для ларморівських та 

антиларморівських хвиль на поверхні фериту.  

 

Рис. 3. 1. а) Відбиття від феритового середовища, б) Відбиття від ферит-

металевої чи ферит-діелектричної структури 

 

 Дисперсійні співвідношення для власних хвиль мають вигляд 

2 2
, ,ω ε µl al a l alk = . В діапазоні частот 0ω ω ωAR≤ ≤  , хвиля ларморівського типу, що 

падає на поверхню фериту рис. 3.1.а, може розповсюджуватися у фериті тільки 

на певну глибину 2 3δ÷∼ , де δ  ― товщина скін-шару у фериті, яку можна 

ввести по аналогії з товщиною скін шару в металі. Саме цей шар на поверхні 

фериту вносить основний вклад у відбиту хвилю і впливає на абсолютне 

значення і фазу коефіцієнту відбиття. Аналітично товщина скін шару може 

бути визначена на частоті ФМР як 
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0

1
δ 2α,

Im( )l

А
k

ω ω=

= ≈      (3.3) 

де 
0εω ωM

с
А = , с  ― швидкість світла у вакуумі. Формула (3.3) включає в себе 

основні параметри, які характеризують ферит. Використовуючи таке поняття як 

власна добротність для фериту, яка враховує втрати енергії тільки у 

феромагнітному зразку 
1

2α
Q =  [14] товщину скін-шару для ларморівської хвилі 

можна представити як δ
А

Q
= . 

З рис.3.2 видно, що δ  зменшується зі збільшенням зовнішнього 

магнітного поля. Залежність δ  від параметра релаксації можна пояснити з 

фізичної точки зору тим, що зі збільшенням величини α  поглинання на частоті 

ФМР зменшується по абсолютній величині, відповідно зменшується власна 

добротність і тому товщина ефективного скін-шару стає більшою.  

 

Рис.3.2. Польова залежність товщини ефективного скін-шару для ларморівської 

хвилі в ЗІГ  

 

Для полікристалічного ЗІГ, який використовується в сантиметровому 

діапазоні, ефективна товщина скін-шару при 210α −=  складає 0,3ммδ = , що 

значно менше довжини хвилі 3смλ ≈ , і задовольняє критерію субхвильової 

товщини ефективного скін-шару. 
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3.3 Комплексний коефіцієнт відбиття електромагнітної хвилі від межі повітря-

ферит 

 

Тепер зупинимось на ситуації, коли хвилі з круговою поляризацією 

падають нормально до границі розділу повітря-ферит (рис. 3.1.). Нехай 

зовнішнє стале магнітне поле прикладено вздовж нормалі до поверхні. При 

проходженні право-циркуляної (ларморівської поляризації) і ліво-циркулярної 

(антиларморівської поляризації) хвилі у ферит їх поляризації не змінюються. 

Комплексний коефіцієнт відбиття для амплітуд таких хвиль описуються 

формулою [127] 

, 0
,

, 0

.l al

l al

l al

Z Z
R

Z Z

−
=

+
      (3.4) 

Цей вираз має ту ж форму запису, що й коефіцієнт відбиття від границі двох 

ліній передачі з характеристичними опорами 0Z  і ,l al
Z . Польові залежності для 

абсолютних значень і фаз комплексного коефіцієнта відбиття приведені на рис. 

3.3 (а, б) при сталій частоті електромагнітної хвилі в 9 ГГц. На рис. 3.3 

показано, що абсолютне значення коефіцієнту відбиття при зовнішніх 

підмагнічуючих полях 03,2 5 кЕH≤ ≤  для ларморівської хвилі близько до 

одиниці, а фаза змінюється на π  в даному діапазоні. Таким чином, на сталій 

частоті з діапазону частот 0ω ω ωAR≤ ≤  можна змінювати фазу відбитої хвилі, 

змінюючи поле підмагнічування. В той же час коефіцієнт відбиття для 

антиларморівської хвилі несуттєво змінює фазу, що не викликає практичного 

інтересу.  

Оскільки абсолютне значення коефіцієнту відбиття може бути близьким 

до одиниці, то резонатори Фабрі-Перо, утворені двома такими поверхнями 

можуть мати добротність Q0 ~ 103. Потрібний діапазон частот знаходиться між 

частотами ФМР та ФМАР для феритів з малим α  (крива 2 на рис. 3.3). Варто 

відмітити, що значні втрати поблизу ФМР обмежують практичну реалізацію 

таких резонаторів. Проте головною їх особливістю стає 
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Рис. 3.3 Польові залежності для абсолютних значень (а) і фаз (б) коефіцієнта  

відбиття для ларморівських і антиламорівських хвиль на частоті 9 ГГц, 

9 рад
ω 2 5 10

сM π= ⋅ ⋅ , для ЗІГ   

можливість перестроювати частоти таких резонаторів за допомогою зміни фази 

коефіцієнту відбиття (рис. 3. б), величина якої визначається зовнішнім 

магнітним полем. Використання таких стінок може служити аналогом 

механічної перестройки частоти резонаторів. 
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3.4. Комплексний коефіцієнт відбиття електромагнітних хвиль від шаруватих 

структур «ферит–метал» і «ферит–діелектрик». 

 

Розглянемо випадок нормального падіння поляризованих по колу 

електромагнітних хвиль на ферит-металеву і ферит-діелектричну структуру 

(рис.3.1. б.). Для аналізу таких ідеалізованих структур можна використовувати 

теорію довгих ліній передач. Тоді, вхідний опір ланки лінії передач, з 

урахуванням втрат в ній і наявного навантаження можна описати формулою 

[128]: 

/ (γ )
,

1 ( / ) (γ )
n w

in w

n w

Z Z th s
Z Z

Z Z th s

+
=

+

ɺ

ɺ
     (3.5) 

де s  ― довжина лінії передач, ,n wZ Z  ― опір навантаження і характеристичний 

опір лінії передачі γɺ  ― комплексна стала розповсюдження в лінії передачі. 

Формула (3.5) може бути використана для аналізу багатошарових структур. У 

випадку, коли феритовий шар товщиною s  лежить на металі в (3.5) можуть 

бути використані такі параметри 0,nZ = , ,
w l al

Z Z= ,γ
l al

i k= ⋅ɺ . Тоді вхідний опір 

для такої структури  

, ,( ).in l al l alZ іZ tg k s=      (3.6) 

Коефіцієнти відбиття для ларморівської і антиларморівської хвиль, при 

нормальному падінні отримуємо за допомогою підстановки (3.6) в (3.4) і заміни 

,l al in
Z Z→  в (3.4). 

У випадку, коли феритовий шар лежить на напівнескінченному 

діелектрику в (3.5) можна використовувати наступні параметри: 0 ,
ε

n

d

Z
Z =

, ,
w l al

Z Z= ,l al
i kγ = ⋅ɺ .  

Якщо феритовий шар лежить на підкладці і він значно товстіший 

товщини скін-шару то ларморівська хвиля не відчуває присутність підкладки і 

при збільшенні товщини результуючі польові залежності будуть зводитись до 

випадку відбиття від феритового середовища. Для випадку, коли товщина шару 
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фериту ЗІГ складає 100 мкм, типові польові залежності комплексного 

коефіцієнту відбиття від феритового шару на мідній підкладці при різних 

частотах електромагнітних полів показані на рис. 3.4. 

 

Рис.3.4. Абсолютне значення (a) и фаза (б) коефіцієнта відбиття для 

ларморівської хвилі від феритового шару товщиною 100 мкмs = , який 

розташований на міді, при α 0,001= . Для порівняння наведено коефіцієнт 

відбиття від міді без феритового шару 
mR  

На високих частотах параметри металу та діелектрика суттєво 

змінюються. В простих випадках необхідно враховувати провідність металу σ  

у формулі для електричної проникності 0
0

σ
ε ε 1

ωεa

i 
= − 

 
 [1] (модель Друде в 

наближенні низьких частот) і використовувати добре відому формулу Дебая 

для діелектрика 0

ε ε
ε ε (ε )

1 ωτ
s

a
i

∞
∞

−
= +

+
 [129], де ,ε

s∞  ― значення діелектричної 

проникності на нескінченній та нульовій частоті відповідно. Характеристичні 
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опори для металу і діелектрика можна знайти по формулі 
µ

ε
a

a

Z =  зважаючи на 

частотні залежності діелектричних проникностей. 

Проаналізувавши залежність на рис. 3.4 видно, що типовий зсув фази 

відбитої хвилі від структури «ферит-метал» поблизу ФМР складає ~ 0,1 рад в 

порівнянні з чистим металом з можливістю його зміни магнітним полем ~ 

52,5 10−⋅  рад/Е. 

Частотно-польові залежності комплексного коефіцієнту для трьох 

показових випадків коли товщина феритового шару на металі менша товщини 

скін шару, порівняна з ним і значно більша показані на рис.3.5, рис. 3.6.  

 

Рис. 3. 5. Частотно-польові залежності абсолютних значень та фаз 

комплексного коефіцієнту відбиття для двох випадків товщин шару 

полікристалічного ЗІГу з 2α=10−  при 10м δs = ≫  (а, б) та 100мкм δs = < (в, г) 
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Рис.3. 6. Частотно-польові залежності абсолютних значень (а) та фаз (б) 

комплексного коефіцієнту відбиття для шару полікристалічного ЗІГу  

товщиною 1мм δs = ∼  на металі 

В діапазоні товщин більше 1 мм з'являються резонанси, пов'язані з 

геометричними розмірами шару ЗІГу, що суттєво змінює залежності, та 

спотворює результати чисельних розрахунків для побудови порожнистих 

резонаторів. Проте допускається можливість перестройки характеристик 

резонатора не за рахунок ФМР, а завдяки геометричному резонансу у 

феритовій пластинці. В такому випадку магнітне поле змінює 

характеристичний опір фериту для власної електромагнітної хвилі яка й 

утворює даний геометричний резонанс. Це не було завданням роботи і в 

подальшому не розглядалось. 

Розглянемо випадок, коли, замість металу, шар ЗІГ кінцевої товщини 

знаходиться на діелектричній підкладинці. Отримані теоретичні польові 

залежності абсолютних значень і фаз комплексного коефіцієнту відбиття 

електромагнітних хвиль ларморівського типу від такої структури. Результати 

розрахунків для товщини феритового шару s = 100 мкм представлені на рис. 

3.7.  
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Рис.3.7. Абсолютні значення (а) і фази (б) коефіцієнта відбиття для 

ларморівської хвилі від феритового шару, товщиною 100 мкмs = , який 

розташований на діелектрику (і діелектрика без феритового шару 
dR ) з 

параметрами ε 5∞ = , ε 90s = , 12τ 10−= сек.  

 

Тонкі монокристалічні феритові плівки на внутрішній стороні 

діелектричних пластин в резонаторах Фабрі-Перо можуть слугувати 

альтернативою металевому покриттю, чи доповненням до нього. В останньому 

випадку добротність резонатора зменшується через менше значення 

коефіцієнту відбиття для феритового шару, який покриває діелектрик, чи метал 

в порівнянні з металевим напиленням з 1R ≈ . Проте зміни фази коефіцієнта 

відбиття від стінок резонатора в магнітному полі дозволить використати це як 

альтернативу механічному переміщенню діелектричних пластин для зміни його 

параметрів. 
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3. 5. Циліндричний порожнистий резонатор з феритовим шаром на торці  

 

Розглянемо порожнистий циліндричний резонатор, коли один торець 

представлений феритовим шаром на металевій стінці. Протилежна поверхня 

виконана просто з металу. Якщо знехтувати обмеженням радіуса циліндра, то 

можна знову використати апарат теорії довгих ліній для Т-хвиль. Виходячи зі 

зв’язку між E U→  , H I→  хвилі струму і напруги мають падаючі та відбиті 

частини, які описуються формулами 

β β ,i z i zU U e U e+ − −= +       (3.7) 

β β1
( ),i z i z

w

I U e U e
Z

+ − −= −      (3.8) 

 де β  ― повздовжнє хвильове число, перші частини в (3.7), (3.8) падаючі хвилі, 

а другі частини ― відбиті хвилі. Граничні умови для металевої стінки 

0

0,
z

U

I =

=        (3.9) 

та для феритового шару на металі  

.in

z L

U
Z

I =

=       (3.10) 

Підставляючи (3.7), (3.8) в граничні умови, можна знайти характеристичне 

рівняння для власних мод резонатора 

β βR 0.i L i Le e− + =ɺ       (3.11) 

В загальному випадку Rɺ  ― комплексна функція, яка залежить від 0Н , ω , 

релаксаційних параметрів (і координат при градієнтних зовнішніх умовах). В 

нашому випадку її можна представити як φ (ω)iR R e= . Умовою для розв'язку 

характеристичного рівняння є 1R = . Тоді з (3.11) слідує фазова умова для 

резонатора 

π φ(ω)
β(ω) π ,

2
L p

+
= +      (3.12) 
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де 1,2,3...p = . Повздовжнє хвильове число β(ω)  є функцією від фази 

коефіцієнта відбиття електромагнітних хвиль від феритового шару на металі. В 

цьому випадку на частоті ФМАР характеристичний опір фериту для 

ларморівської хвилі рівний нулю, що еквівалентно граничній умові на 

ідеальному металі. З рис. 3.4.б фаза коефіцієнта відбиття рівна π , і з 

урахуванням цього в (3.12) можна знайти добре відомий результат для 

повздовжнього хвильового числа резонансної моди циліндричного 

порожнистого резонатора. З формули (3.4) з врахуванням експоненційної 

форми представлення коефіцієнту відбиття  

0
2 2

0

2 Im( )
φ(ω) ,in

in

Z Z
arctg

Z Z

 
=  

 − 
     (3.13) 

 де 
inZ  – вхідний опір на повітряно-феритовій границі. 

Основними азимутально-неоднорідними модами циліндричного 

порожнистого резонатора є моди 11δН ± . Резонансні частоти цих мод можуть 

бути знайдені відповідно до формули: 

2 2
2ω 1,84

(β(ω)) ,
с a

   = +   
   

     (3.14) 

β(ω)  – визначається послідовною підстановкою (3.5) в (3.13), а результату в 

(3.12) для феритового шару на металі. Як видно з рис. 3.4.а апроксимація 1R ≈  

виконується у НВЧ діапазоні, за виключенням області частот поблизу ФМР для 

ларморівської хвилі. Якщо шар фериту на металі має форму диска, то 

внутрішнє поле визначається з врахуванням розмагнічуючого фактору 
zzN  [21]. 

Також треба враховувати, що в області підмагнічуючих полів, коли феритовий 

ша знаходиться в ненасиченому стані, варто використовувати інші вирази для 

частоти феромагнітного резонансу, 0ω 0≈ , оскільки полем анізотропії в ЗІГу 

можна знехтувати. Вираз для частоти 0ω γ
M

zz

Н

N
= , отриманий з (2.5), необхідно 

використовувати у формулах (3.1), (3.2). Тут врахована лінійна залежність 

намагніченості фериту без врахування гістерезису.  
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3.6 Експериментальна перевірка моделі на прикладі азимутально-неоднорідних 

мод циліндричного порожнистого резонатора. 

 

Експериментальне дослідження  електродинамічних характеристик 

порожнистого резонатора проводилось за допомогою установки описаної в 1.8, 

включеної на відбиття з робочим діапазоном 8-12 ГГц. За допомогою 

коаксіально-хвилеводного переходу (КХП) під’єднувалася вимірювальна 

комірка, яка представляла собою циліндричний порожнистий металевий 

резонатор (рис. 3.8), який знаходився в електромагніті. Попередньо один торець 

резонатора представляв собою поршень за допомогою якого можна було 

змінювати довжину резонатора і відповідно частоти мод, наприклад 11δНЕ± . Так 

було підібрано внутрішню висоту циліндру L = 17,8 мм при його внутрішньому 

діаметрі 22ммD = , щоб частота моди 11δНЕ+ , яка становила 
ω

11,630ГГц
2π
= , та 

моди 11δНЕ− , яка дорівнювала 
ω

11,538ГГц
2π
= , знаходилась в 

трьохсантиметровому діапазоні. При відсутності фериту на поршні 

спостерігається початкове розщеплення мод. Величина максимального 

поглинання на вищезазначених частотах суттєво залежить від ортогональності 

поверхні поршня та вісі симетрії циліндру. Через незначні відхилення від такої 

орієнтації на практиці можливо реалізувати випадки коли поглинання моди 

11δНЕ+  значно менше в порівнянні з сусідньою 11δНЕ−  модою, чи навпаки. 

Оптимальним варіантом обрано випадок коли величина максимального 

поглинання даних мод однакова, (в пустому резонаторі становили 

1 2 23,5дБL L= = ) саме цей випадок і використовується в подальшому.  

Один торець циліндричного резонатора представляв собою диск 

полікристалічного ЗІГу діаметром 22ммD =  і товщиною 1ммs = , розміщеним 

на металевій стінці. Розмагнічуючий фактор такого диску складає 0,885. 

Параметр релаксації полікристалічного фериту можна оцінити в 0,01. При 
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відсутності поля підмагнічування частота моди 11δНЕ+  становить 

ω
11,441ГГц

2π
= , а моди 11δНЕ−  рівна 

ω
11,407ГГц

2π
= .  

 

а)       б) 

 

в)  

Рис. 3.8. Фотографія (а) порожнистого резонатора, металевого зйомного торця, 

та феритового диску; резонатор в електромагніті (б) і схема резонатора (в) в 

зібраному вигляді 

Експериментальні результати для польової залежності частот 11δНЕ+  

(квазі-ламорівської) і 11δНЕ−  (квазі-антиларморівської) мод показані на рис. 3.9.  
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Рис. 3.9. Польові залежності резонансних частот мод 11δНЕ± . Суцільна крива― 

розв'язок (3.14) для шару полікристалічного ЗІГ товщиною 1ммs =  і 0,01α =  

 

Різниця між теорією і експериментом на рис. 3.9. пояснюється тим, що 

теоретична модель описує тільки циркулярно поляризовані Т-хвилі. 

Апроксимація, що моди 11δНЕ±  мають ларморівську і антиламоівську 

поляризацію, справедлива лише в центральній частині торцевої стінки. 

Відмітимо, що в області полів, близьких до ФМР ( 0 5500H Е≈ ), добротність 

резонатора різко погіршується. 

З рис. 3.9 видно, що ефективність перестроювання частоти ларморівської 

моди максимальна в області частот і полів між ФМР та ФМАР, оскільки саме в 

цьому діапазоні фаза коефіцієнту відбиття змінюється максимально. Цей факт 

необхідно враховувати наприклад при створенні градієнтних розподілів 

магнітних полів. 

Залежності резонансного поглинання 11δНЕ±  мод даного резонатора 

показані на рис. 3.10. Типові експериментальні залежності модуля коефіцієнту 

відбиття S11 від резонатора в діапазоні 11-12 ГГц при різних підмагнічуючих 

полях зображені на рис. 3.11. 
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Рис.3.10. Польова залежність резонансного поглинання мод 11δНЕ±  

 

а)      б) 

 

в)     г) 
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д) 

Рис.3.11. Коефіцієнт відбиття від циліндричного резонатора з феритовою 

стінкою при різних полях підмагнічування: а) Н0 = 740 Е; б) Н0 = 1435 Е;  

 в) Н0 = 2830 Е; г) Н0 = 3520 Е; д) Н0 = 4220 Е 

Полірування внутрішніх стінок резонатора було виконано за допомогою 

пасти ДОІ, що дозволило отримати високу добротність вище розглянутих мод, 

величини яких змінювалися в межах 500-2900, при вимірюванні по рівню -3 дБ. 

 

3.7. Власні хвилі в необмеженому СФ з анізотропією типу «легка площина» 

 

Розглянемо власні електромагнітні хвилі в найпростішому випадку 

двохпідґраткового СФ [67,73] з анізотропією типу «легка площина», на 

прикладі борату заліза та гематиту, при зовнішньому полі підмагнічування 

прикладеному в ній. Так намагніченості підґраток двохпідґраткового СФ рівні 

по абсолютній величині ( )01 1 М= =М М  і розташовані в площині хy (рис.3.12). 

 

Рис. 3.12. Магнітні підґратки СФ з анізотропією типу «легка площина». 
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Ефективне поле Дзялошинського-Морія
DМH  та інші магнітні параметри, 

які характеризують борат заліза та гематит, приведені в табл. 3.1. 

Таблиця 3.1. Магнітні параметри типових СФ 

Параметр Борат заліза Гематит 

NT  348 K    [73] 950 K     [73] 

DМH  50 кЭ     [130] 22 кЭ      [131] 

EH  2,6·106 Э  [67] 9,2·106 Э [67] 

АH  2,5 кЭ    [73] 210 Э      [73] 

4πM  120 Гс    [130] 25 Гс       [67] 

α 2,0-5,4·10-5 [130, 

132] 

3·10-6    [131] 

ε  13           [133] 16            [134] 

Відмітимо, що, для борату заліза, близькість температури Неєля до 

кімнатної приводить до сильної температурної залежності поля 

Дзялошинського–Морія. 

Зупинимось на випадку, коли зовнішнє магнітне поле прикладене вздовж 

вісі x. Варіаціями поля анізотропії в «легкій площині» знехтуємо, через їх 

малість [66]. Тоді тензор магнітної проникності СФ з анізотропією типу «легка 

площина» [3] для конфігурації магнітних моментів зображених на рис. 3.12 без 

врахування магнітопружної взаємодії в термінах резонансних та 

антирезонансних частот має вигляд: 

11

22

33

µ 0 0

µ̂ 0 µ іµ .

0 iµ µ
а

а

 
 = − 
 
 

     (3.15) 

Відповідні компоненти тензора µ̂  рівні 

µ µ іµіі іі іі
′ ′′= − , 1,2,3і = ; µ µ іµа а а

′ ′′= −  

( )( )
( )

2 2 2 2 2 2
1

11 22 2 2 2

ω ω ω ω 4ω ω
µ

ω ω 4ω ω

AR AF r

AF r

− − +
′ =

− +
, 
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( )
2

11 22 2 2 2 0

2ωω ω 4π
µ

ω ω 4ω ω

r AF

DМ
AF r

M

H H
′′ =

+− +
, 

( )( )
( )

2 2 2 2 2 2
2

22 22 2 2 2

ω ω ω ω 4ω ω
µ

ω ω 4ω ω

AR F r

F r

− − +
′ =

− +
, 

( )
2

22 22 2 2 2 0

2ωω ω 4π
µ

ω ω 4ω ω

r F

F r

M

H
′′ =

− +
 , 

( )

( )

2
2 2 2 2 2 21

2

33 22 2 2 2

ω
ω ω ω ω 4ω ω

ω
µ ,

ω ω 4ω ω

AR
F F r

AF

F r

 
− − + 

 ′ =
− +  

( )
3

33 22 2 2 2 0

2ω 4π
µ ,

ω ω 4ω ω

r

DМ
F r

M

H Н

ω′′ =
+− +  

( )
( )

2 2

22 2 2 2

γω4π ω ω
µ ,

ω ω 4ω ω

F

а

F r

М −
′ =

− +
 

( )
2

22 2 2 2

2γω ω 4π
µ .

ω ω 4ω ω

r
а

F r

М′′ = −
− +

 

Частоти квазіФМ та квазіАФМ мод, визначаються формулами  

2 2
0 0ω γ ( ( ))F DМH H H= + ,    (3.16) 

2 2
0ω γ (2 ( ))AF Е А DМ DМH H H H H= + + ,   (3.17) 

Антирезонансні частоти можна виразити через резонансні: 

2 2
1

0

4π
ω ω 1AR AF

DM

M

H Н

 
= + + 

    (3.18) 

2 2
2

0

4π
ω ω 1AR F

M

H

 
= + 

 
      (3.19) 

Релаксаційна частота, 

ω αγ ,r ЕН=        
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рівна напівширині резонансної кривої при частотному скануванні. 

При скануванні резонансів зовнішнім магнітним полем зручно 

враховувати втрати, в лінійному наближенні по α , шляхом заміни величини 

поля підмагнічування на комплексний вираз 0 0 i .H H H→ + ∆  

Тут 0 0

0

( )
α

/ 2
DМ

E
DМ

H H H
H H

H H

+
∆ =

+
 – напівширина резонансної кривої для 

квазіФМ моди та 02 ( )
2α E A DМ DМ

E
DМ

H H H H H
H H

H

+ +
∆ =  – для квазіАФМ 

моди. 

Параметр α,  представлений в табл.3.1, було оцінено з експериментальних 

даних [130-132] по ширині резонансної лінії квазіФМ моди АФМР. Варто 

відмітити, що основну роль в тензорі магнітної проникності в гігагерцовому 

діапазоні грає компонента 22µ , а в субтерагерцовому діапазоні – 11µ . 

 Власні числа тензора магнітної проникності, які є скалярними магнітними 

проникностями для власних хвиль, визначаються з рівняння  

ˆµh µh.=
� �

      (3.20) 

Розв'язком (3.20) є три корені 

1 11µ µ=  ,       (3.21) 

2 2
22 33 22 33

2,3

µ µ (µ µ ) 4µ
µ .

2
а+ ± − +

=     (3.22) 

 

Власні вектори, які відповідають цим числам, зручно проаналізувати для 

випадків низьких ( )ω γ DMH≪  та високих ( )ω γ DMH≫  частот. Підставляючи  

(3.21), (3.22) в (3.20) отримуємо власні вектори: 

1.  Низькі частоти:  

1

1

0 ,

0

h

 
 =  
 
 

�

( )

2

2 2 2

0
ω

1 ,
γ ω γ

i
ω

DМ
DМ

h
H

H

 
 
 

=  
+  

 
 

� ( )
( )

2

3 2 2

0
γ

1 .
γ ω ω

i
γ

DМ

DМ

DМ

H
h

H

H

 
 
 

=  
 +
 − 
 

�
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Як видно, на низьких частотах хвиля 1h
�

 має лінійну поляризацію, 2h
�

 – 

ліву еліптичну, а 3h
�

 – праву еліптичну. Так в сантиметровому діапазоні дані 

еліпси сплюснуті, рис.3. 13. Ступінь еліптичності залежить від частоти. 

 

 

Рис. 3. 13. Поляризації власних хвиль 2h
�

, 3h
�

слабкого феромагнетика з 

анізотропією типу «легка площина» 

Тут варто відмітити, що поляризація хвилі 3h
�

 має таку конфігурацію як і 

квазіферомагнітна мода АФМР. Саме тому електромагнітна хвиля в 

сантиметровому діапазоні з такою поляризацією найбільш ефективно 

гібридизується з квазіферомагнітною модою. 

2. Високі частоти:  

 

Власні вектори в даному випадку мають вигляд  

1

1

0 ,

0

h

 
 =  
 
 

�

2

0
1

1 ,
2

i

h

 
 =  
 
 

�

3

0
1

1 .
2

i

h

 
 =  
 − 

�
      

На цих частотах в легкоплощинних СФ поляризація власної хвилі 1h
�

 

зберігається, в той же час поляризації хвиль 2h
�

 та 3h
�

 стають циркулярними, як в 

звичайному феромагнетику. Така ситуація має місце в субтерагерцовому 

діапазоні. 

Розглянемо далі характеристичні опори середовищ для власних хвиль  

0
µ

, 1,2,3
ε

i
іZ Z і= =

ɺ
ɺ

ɺ
      (3.23) 
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де 0Z  – характеристичний опір вакууму, εε =ε (1-і tgδ )′ɺ  – діелектрична 

проникність СФ. Для борату заліза 2
εtgδ 1 10−= ⋅  в субтерагерцовому діапазоні 

[133]. 

Характеристичні опори СФ іZɺ  для власних хвиль є комплексними. Так 

частотно-польові залежності дійсних та уявних частин характеристичного 

опору борату заліза для хвилі 1h
�

 приведені на рис. 3.14, для власних хвиль 2 3,h h
� �

 

в Кa діапазоні показані на рис. 3.15. Їх характер істотно залежить від параметру 

релаксації. 

В області частот, де виконуються умови 1µ 0′ <  та µ 1 1tgδ µ / µ 3′′ ′= >  має 

місце сильне відбиття та поглинання, а тому хвиля не може поширюватися. 

Критичний параметр αс
, при якому умова 1µ 0′ =  виконується знайдемо з 

умови кратності коренів отриманого біквадратного рівняння відносно частоти. 

При такому параметрі релаксації графік частотної залежності 1µ′  дотикається в 

одній точці до вісі абсцис. Так дискримінант квадратного рівняння 

2
4 2 2 4

0 0

4 4
8 2 16 0AF AF r r

DM DM

M M
D

H H H H

π π
ω ω ω ω

   
= − + + =   + +   

 

Нехтуючи останнім доданком, та враховуючи що 
0

4
2

DM

M

H H

π
+

≪ , отримуємо 

вираз де для критичної частоти релаксації 

22
2

0

4
.

16
AF

r
DM

M

H H

ω π
ω

 
=  + 

 

Підставляючи всі величини для частот, та враховуючи домінуючу роль доданку 

2 E AH H  отримуємо αc . Так, при значенні параметра релаксації менше 

критичного  

0

4
α α

8
A

c
E DM

H M

H H H

π
≤ ≈

+
     (3.24) 

дійсна частина скалярної магнітної проникності для хвилі 1h
�

 в СФ може 

досягати від'ємних значень у вузькій області частот між частотами резонансу та 
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антирезонансу. При відсутності втрат дійсна частина характеристичного опору 

може змінюватися в межах 10 Z ′≤ ≤ ∞ . Це означає, що при 1 0Z ′ =  реалізується 

режим короткого замикання, а при 1Z ′ = ∞  режим холостого ходу. Проте 

врахування релаксації приводить до суттєвих обмежень в величині зміни 

характеристичного опору. Критичний параметр релаксації для борату заліза 

рівний 52,6 10−⋅  при кімнатній температурі і 52,7 10−⋅ при азотній температурі. 

Для гематиту критичний параметр релаксації рівний 62 10−⋅  при кімнатній 

температурі. В якісних кристалах борату заліза  при кімнатних температурах 

значення параметра релаксації можуть досягати 52,0 10−⋅  [132], а при Т=77 К – 

67,6 10−⋅  [85]. Параметри визначені виходячи з ширин ліній квазіФМ мод. Як 

видно параметр релаксації може бути менше критичного і, відповідно, дійсна 

частина скалярної магнітної проникності 1µ′  може приймати від’ємні значення. 

Виходячи з відомих нам експериментальних значень параметрів релаксації для 

гематиту він завжди більше критичного і тому 1µ 0.′ >  

Відмітимо, що на вставках рис. 3.14, та рис. 3.15 показані області, в яких 

уявні частини характеристичних опорів обертаються в нуль. В цьому випадку, 

на відповідних частотах виконується електродинамічний варіант умови 

Хевісайда µ εtgδ tgδ=  і фазовий зсув між електричним і магнітними полями 

відсутній. 

Мінімальне значення уявної частини характеристичного опору при α αc≤  

можна оцінити як 0
1min 0

2ε

Z
Z Q′′ ≈

′
, де 0

ω

2ω
AF

r

Q =  – власна добротність СФ на 

квазіАФМ моді. 

Для гематиту частотні та польові залежності характеристичного опору 

якісно співпадають з показаними на рис 3.14, а рис. 3.15 залежностями для 

борату заліза. Основна відмінність в залежностях для гематиту – це чинний 

частотний діапазон, який складає наближено 186-189 ГГц замість показаних 

347-353 ГГц для борату заліза. 
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Рис. 3.14. Характеристичний опір борату заліза для хвилі 1h
�

: (а) Частотно-

польова залежність дійсної частини характеристичного опору при 1: 

5α = 2,0 10−⋅ , 2: 5α = 5,4 10−⋅ ; (б) Частотно-польова залежність уявної частини 

характеристичного опору 1: 5α = 2,0 10−⋅ , 2: 5α = 5,4 10−⋅ ; (в) Переріз 

тривимірного графіку для дійсних частин характеристичного опору; (г) Переріз 

тривимірного графіку для уявних частин характеристичного опору 
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Рис. 3.15. Характеристичні опори борату заліза для хвиль 2, 3h h
� �

 в Ка діапазоні: 

(а) Частотно-польова залежність дійсних частин характеристичних опорів для 

хвиль 1: 2h
�

, 2: 3h
�

; (б) Частотно-польова залежність уявних частин 

характеристичних опорів для хвиль1: 2h
�

, 2: 3h
�

; (в) Переріз тривимірного 

графіку для дійсних частин характеристичного опору; (г) Переріз тривимірного 

графіку для уявних частин характеристичного опору 

 

Важливим параметром при дослідженні відбиття електромагнітних хвиль 

від СФ є товщина ефективного скін-шару, оскільки вона визначає 
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характеристики відбитої хвилі. Можна ввести товщину ефективного скін шару 

для СФ на частоті квазіАФМ моди, по аналогії з визначенням товщини скін-

шару в металі [1] 
1

δ=
k ω ω′=′′

 на частоті квазіАФМ моди, де 2 2 2ω ω 2ωAF r
′ = − . 

Спочатку необхідно знайти аналітичний вигляд для скалярної магнітної 

проникності в комплексній формі. Тоді дійсна частина скалярної магнітної 

проникності матиме вигляд 

( )( )

2

1 ω=ω 2 2
0

2ω 4
µ 1

4 ω ω
AF

AF r DM

M

H H

π
′

′ = +
− + , 

 який при врахуванні наближення 2 2ω ωAF r≫  спрощується до 

( )1 ω=ω
0

4
µ 1

2 DM

M

H H

π
′

′ = +
+

. 

Уявна частина скалярної магнітної проникності становить 

( )1 ω=ω
0

ω 4
µ

2ω
AF

r DM

M

H H

π
′

′′ =
+

 

Використовуючи тригонометричну форму запису магнітної проникності, 

глибина скін шару визначається як 

1

1
1

δ= .
µ

µ
ω ε µ sin

2

с

arctg
′′ 

 ′
 
 
 
 

 

Врахувавши наближення, що 1µ =1′  , отримуємо остаточний вираз для величини 

скін-шару в СФ для хвилі 1h
�

 на частоті квазіАФМ моди. 

 

( )
1/21/22

2
δ ,

ω 1 1AF

u

A

≈
 + − 
 

       (3.25) 
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де 
ε

c
u =

′
– швидкість світла в СФ, 0

0

4

DM

M
A Q

H H

π
=

+
. Величина A  може 

змінюватися в межах 0,1 3A≤ ≤  в залежності від значень параметру релаксації. 

Польові залежності товщин скін-шару в СФ для хвилі 1h
�

, зображені на 

рис. 3.16. Показані штриховими лініями криві на рис. 3.16 відповідають 

експериментально знайденим параметрам релаксації. На практиці має сенс 

використовувати постійні магнітні поля величиною до 30 кЕ, що обмежує 

товщину скін шару на рівні 40-100 мкм для борату заліза та 110-320 мкм для 

гематиту. 

 

Рис. 3.16. Польові залежності товщини скін-шару для борату заліза та гематиту 

в умовах квазіАФМ моди при різних значеннях параметру релаксації.   
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3.8. Аналогія властивостей структури «СФ-метал» і традиційних метаповерхонь 

 

Розглянемо деякі особливості електромагнітних хвиль від шару СФ з 

анізотропією типу «легка площина», що лежить на металі і проведемо аналогію 

між ними і загальними властивостями метаповерхонь. 

Відомо, що метаповерхня є двомірною версією метаматеріалу, яка 

складається з дискретного набору метаатомів – штучно створених елементів, 

субхвильової товщини [50]. В нашому випадку товщину шару СФ на металі 

також можна обмежити субхвильовими розмірами ( λ)d ≪ . На частотах 

близьких до квазіАФМ моди λ 1≈  мм, тому товщина шарів СФ в 30d ≤ мкм 

задовольняє вищезгадану умову. Дана товщина обумовлена тим, щоб частоти 

розмірних резонансів, які виникають у шарі були набагато вище частоти 

квазіАФМ моди. 

Обмежений в площині елемент структури «СФ–метал» довільної форми, з 

площиною 2λS ≪  при умові, що в сусідніх елементах створений керований 

зсув фази відбитої хвилі від такого шару, можна назвати метаатомом. 

Розглянувши відбиття електромагнітної хвилі від такого елемента 

метаповерхні, можна передбачити необхідні умови для створення керованої 

магнітним полем метаповерхні. 

Відомо, що набір метаатомів, який характеризуються фазовим зсувом 

відбитої чи пройденої хвилі в межах від 0 до 2π називається суперкоміркою 

[50]. Метаповерхня, побудована з таких суперкомірок, може керувати кутом 

відбиття електромагнітних хвиль у вказаних межах згідно узагальненого закону 

відбиття. Для випадку ж відбиття від структури «СФ–метал» зміна фази 

відбитої хвилі суттєво обмежена величиною параметра релаксації. Чим менше 

α , тим більші можливі зміни фази. Фазовий розподіл коефіцієнта відбиття по 

координатам можна реалізувати за допомогою градієнтних розподілів 

зовнішніх магнітних полів, температур, механічних напружень. 

Аналогом магнітних резонансів в метаатомах, які лежать в основі 

створення метаповерхонь з керованим зсувом фази, можуть бути, у випадку 
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використання фрагменту структури «СФ–метал» як квазіФМ так і квазіАФМ 

резонанси.  

 

3.9 Резонатори субтерагерцового діапазону на основі структури «СФ-метал» 

 

Зазвичай, в резонаторі Фабрі–Перо відстань між дзеркалами L значно 

менше їх розмірів у площині, тому власними хвилями можна вважати Т–хвилі. 

Серед всіх можливих конструкцій резонаторів Фабрі–Перо з використанням 

структур «СФ–метал» та «СФ–діелектрик» принциповою є схема, яка 

зображена на рис.3.17. 

В цьому випадку для створення перестроюваного резонатора достатньо 

керувати фазою коефіцієнта відбиття без зміни напрямку розповсюдження 

фронту відбитої хвилі. Тому розглянемо резонатор в однорідному магнітному 

полі. 

Оскільки в представленному резонаторі має місце падіння та відбиття 

лінійно поляризованої хвилі (hx, еy) вздовж нормалі від структури «СФ–метал» і 

власна електромагнітна хвиля 1h
�

 в СФ також має лінійну поляризацію зі 

змінним магнітним полем hx, то виконується умова узгодження поляризації 

хвиль в повітрі і в СФ. 

Поляризація вибрана таким чином, щоб магнітна проникність середовища 

для такої хвилі була 1 11µ =µ , тобто та, яка зв’язана з квазіАФМ модою в 

субтерагерцовому діапазоні. 

Рівняння Максвелла в проекціях на вісі координат для резонатора Фабрі-

Перо (рис. 3.17) розпадаються на дві підсистеми. Та що цікавить нас підсистема 

у шарі СФ має вигляд 

0 11 0iωεε , iωµ µ .yx
y x

eh
e h

z z

∂∂
= =

∂ ∂

ɺ ɺ
ɺɺ ɺ     (3.26) 

Розв'язок даної підсистеми в шарі СФ (індекс 1) має вигляд 

1 1
1 1 1 1

1

( )
,

ikz ikz
ikz ikz

y x

A e B e
e A e B e h

Z

−
− − +

= + =
ɺ ɺ

ɺ ɺ
ɺ ɺ

ɺɺ ɺɺ
ɺ

    (3.27) 
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Рис. 3.17. Резонатор Фабрі–Перо зі структурою «СФ–метал» 

 

Враховуючи аналогічний вид для даної підсистеми в повітрі (індекс 2) з ε=1 та 

11µ 1= , розв'язок має вигляд 

0 0

0 0

2 2 2

2 2
2

0

,

( )
.

ik z ik z
y

ik z ik z

x

e A e B e

A e B e
h

Z

−

−

= +

− +
=

ɺ ɺɺ

ɺ ɺ
ɺ

     (3.28) 

Граничні умови на металі і неперервність електричного і магнітного полів на 

межі розділу повітря-СФ виглядає наступним чином:  

1 20

1 2 1 2

0, 0,

, .

y yz z L d

y y x xz d z d z d z d

e e

e e h h

= = +

= = = =

 = =


= =

ɺ ɺ

ɺ ɺɺ ɺ

   (3.29) 

Підставляючи розв'язок в граничні умови, можна отримати характеристичне 

рівняння для знаходження частот резонатора  

1
0

0

Z
tg tg 0

Z
k L kd+ =

ɺ
ɺ      (3.30) 

де 0
ω

=
с

k , 1,Z kɺɺ  – характеристичний опір СФ для хвилі 1h
�

 та хвильове число. 

Виходячи з характеристичного рівняння (3.30) можна знайти частотно-польові 

залежності для власних мод такого резонатора.  
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Дану електродинамічну задачу, також, можна розв'язати другим шляхом, 

базуючись на теорії довгих лінії. Уявимо шар СФ на металі поверхнею з 

характеристичним опором tZɺ , яке розраховується по формулі для вхідного 

опору лінії передач з втратами та з навантаженням. В нашому випадку це 

структура «СФ–метал». Використовуючи характеристичний опір такої 

поверхні, комплексний амплітудний коефіцієнт відбиття від неї при 

нормальному падінні рівний [3,51] 

i ( ) 0

0

.t
t t

t

Z Z
R R e

Z Z

ϕ ω −
= =

+

ɺ
ɺ ɺ

ɺ
      

В данному випадку граничні умови мають вигляд  

0

0, y
y tz L

x z

e
e Z

h=
=

= =
ɺ

ɺɺ
ɺ

     (3.31) 

Підставляючи розв'язок рівнянь Максвела у повітрі в ці граничні умови 

отримуємо 

0 0 0ik L ik L
tR e e
− + =ɺ  

Дане характеристичне рівняння в наближенні 1R ≈ɺ  зводиться до 

φ(ω)

2
0

φ(ω)
2 cos 0

2

і

e k L
 − = 
 

 

звідки випливає  

ω φ(ω) π(2 1)
=

с 2

p+ −
     (3.32) 

де 1,2,3...p = , φ(ω)  – фаза комплексного коефіцієнту відбиття від структури 

«СФ-метал». Отриманий вираз пов'язує частоти резонатора Фабрі-Перо з фазою 

коефіцієнта відбиття від структури «СФ-метал». В загальному випадку фаза 

коефіцієнта відбиття φ(ω)  залежить від зовнішнього магнітного поля, 

температури, параметра релаксації як в СФ та і в металі. Втрати в металі можна 

врахувати виходячи з моделі Друде [135] 

2

2

ω
ε 1

ω iω
p

m
Г

= −
−
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де ω p  – плазмонна частота, 1 / τГ = , τ – час релаксації.  

В даному випадку не враховується той факт, що метал знаходиться в 

зовнішньому магнітному полі.  

Теоретичні залежності фаз коефіцієнтів відбиття електромагнітної хвилі 

лінійної поляризації від структури «СФ-метал» для гематиту та борату заліза в 

субтерагерцовому діапазоні приведені на рис. 3.18. Товщина шару СФ складає 

10 мкм. Параметри СФ взяті з табл. 3.1. Основна частина енергії 

електромагнітної хвилі відбивається від металу і оскільки товщина скін шару в 

гематиті більше ніж в бораті заліза то вплив гематитового шару на параметри 

коефіцієнта відбиття значно нижчі. 

З рис.3.18 видно, що фаза коефіцієнта відбиття для гематитового шару, 

товщиною 10 мкм, змінюється в області квазіАФМ моди на величину 0,03π≈ , 

а для шару борату заліза 0,14π≈ . 

Якщо розглядати конструкцію резонатора Фабрі–Перо з двома 

структурами «СФ–метал», то можна помітити, що це приведе до збільшення 

втрат і до зменшення добротності резонатора. Тому найбільш оптимальним 

резонатором є резонатор з одною структурою «СФ–метал», оскільки він має 

максимальну добротність і можливість магнітної перестройки. Так польові 

залежності частоті основної моди такого резонатора при використанні шарів 

гематиту та борату заліза товщиною 10 мкм зображені на рис. 3.19. Ширина 

заштрихованої області відповідає трьом ширинам резонансної лінії квазіАФМ 

моди. Ширини ліній квазіАФМ моди можна оцінити для борату заліза –

2 0,5Н∆ ≈ кЕ та для гематиту – 2 0,35H∆ ≈ кЕ. 

Локальну крутизну частотно-польової залежності в робочих областях 

можна оцінити в 0,6 МГц/Е при використанні шару борату заліза та в 0,3 МГц/Е 

при використанні шару гематиту. 
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Рис.3.18. Польові залежності абсолютних значень (а) і фаз (б) коефіцієнтів 

відбиття від структури «СФ-метал» в області, яка відповідає квазіАФМ моді. 

Для порівняння приведений коефіцієнт відбиття для металу (Rm). 

Добротність коливань в резонаторах Фабрі–Перо можна оцінити як [136] 

1 2

ω
,

(1 )

L
Q

c R R
=

− ɺ ɺ
     (3.33) 

де 1,2Rɺ  – комплексні коефіцієнти відбиття від стінок резонатора. Оцінки 

добротності на границях умовно робочої області наступні. 
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Рис. 3.19. Частотно-польові залежності для структури з одним шаром СФ на 

металевій стінці резонатора Фабрі–Перо при використанні гематиту (а), борату 

заліза (б).  

Для резонатора з використанням борату заліза власна добротність складає 

2,5·102, а для гематиту 3,0·102. Максимальне значення добротності основних 

мод резонатора Фабрі–Перо, у випадку коли їх частоти знаходяться далеко від 

частоти квазіАФМ моди, також обмежується втратами в металі і наприклад, 
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при врахуванні втрат в міді складає 1,0·103 для резонатора з боратом заліза та 

1,4·103 для резонатора з гематитом. 

Якісний характер частотно-польових залежностей близький до того, який 

має місце при гібридизації моди Т001 резонатора Фабрі-Перо і квазіАФМ моди в 

слабкому феромагнетику. 

Результати, представлені в даному розділі, опубліковані в роботах [137, 138, 

139, 140]. 
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ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО РОЗДІЛУ  

 

1. Вивчені частотні та польові залежності абсолютного значення і фази 

комплексного коефіцієнта відбиття електромагнітних хвиль від 

феритового середовища, феритового шару на металі чи діелектрику для 

циркулярно поляризованих падаючих хвиль і продемонстровані 

можливості керування амплітудами і фазами відбитих хвиль. 

2. Отримана аналітична формула для розрахунку ефективної товщини скін-

шару для ларморівської хвилі у феритовому середовищі при нормальному 

підмагнічуванні в умовах феромагнітного резонансу. Показано, що для 

залізо-ітрієвого гранату, в зовнішньому підмагнічуючому полі 0 3кЕН ≥  

товщина скін–шару знаходиться в діапазоні 0,01 - 0,4 мм, що відповідає 

критерію субхвильових розмірів. Аналогічно була знайдена формула для 

ефективного скін-шару в слабкому феромагнетику для хвилі лінійної 

поляризації в субтерагерцовому діапазоні в умовах квазі-

антиферомагнітного резонансу. Так, при кімнатній температурі при 

зовнішньому полі 0 30кЕН ≤  товщина скін шару в бораті заліза 

знаходиться в межах 40-100 мкм, а в гематиті  – 110-320 мкм. 

3. Експериментально перевірена справедливість теоретичної моделі 

магнітної перестройки фази коефіцієнту відбиття електромагнітної хвилі 

від феритового шару на металі, на прикладі перестроювання частот мод 

11δНЕ±  порожнистого циліндричного резонатора з феритовим шаром на 

торці. Отримано задовільне співпадіння експериментальних кривих з 

результатами розрахунків в запропонованій моделі. 

4. Запропоновано використовувати градієнтний розподіл фази коефіцієнту 

відбиття електромагнітної хвилі на відбиваючій поверхні для керування 

напрямком розповсюдження відбитої хвилі. Це можна реалізувати 

шляхом створення у фериті градієнтних розподілів температур, 

внутрішнього магнітного поля чи  механічних напружень. 
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5. Розраховані власні електромагнітні хвилі в слабкому феромагнетику з 

анізотропією типу «легка площина». Визначені резонансні та 

антирезонансні частоти квазіферомагнітного та квазіантиферомагнітного 

резонансів в слабких феромагнетиках з урахуванням втрат. 

6. Запропонований перестроюваний однорідним підмагнічуючим полем 

резонатор Фабрі–Перо субтерагерцового діапазону з використанням 

структури «слабкий феромагнетик–метал». Локальна крутизна польової 

залежності частоти такого резонатора сягає 0,6 Мгц/Е при використанні 

шару з борату заліза та 0,3 Мгц/Е при використанні гематитового шару, 

товщиною 10 мкм. Власна добротність основних мод таких резонаторів 

змінюється в межах від 2,5·102 до 1,0·103 для борату заліза та від 3,0·102 

до 1,4·103 для гематиту відповідно. 

7. В області гібридизації квазіАФМ моди і основної моди резонатора Фабрі-

Перо величина зміни фази коефіцієнта відбиття електромагнітних хвиль 

від структури «слабкий феромагнетик – метал» при товщинах шарів 

10 30÷ мкм складає 0,14 0,65π π÷  для борату заліза і 0,03π 0,1π÷  для 

гематиту. 
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4. КВАЗІФЕРОМАГНІТНИЙ РЕЗОНАНС В МОНОКРИСТАЛІ БОРАТУ 

ЗАЛІЗА ТА МАГНІТНЕ ПЕРЕСТОЮВАННЯ ГІБРИДНИХ МОД В 

КОМПОЗИТНОМУ ДІЕЛЕКТРИЧНОМУ РЕЗОНАТОРІ 

 

4.1 Постановка задачі 

Сучасний стан розвитку систем телекомунікацій вимагає мінітюаризації 

всіх її складових. В той же час елементи побудовані на основі 

магнітовпорядкованих матеріалів включають в себе й системи підмагнічування, 

які можуть займати основний об’єм елементу. Тому, зазвичай, намагаються 

використовувати малі підмагнічуючі поля, або за можливості взагалі їх не 

використовувати.  

 Впровадження таких магнітовпорядкованих матеріалів при роботі з 

якими необхідні підмагнічуючі поля значно менші ніж у феритах по типу ЗІГ є 

актуальною задачею. Такими матеріалами можуть бути СФ з анізотропією типу 

«легка площина». Також в них локальна крутизна частотно-польової залежності 

квазіФМ моди може на порядок перевищувати типову для феритів 2,8 МГц/Е. 

 Тому варто дослідити частотно-польову залежність квазіФМ моди плівки 

борату заліза. Крім цього доцільно провести дослідження електродинамічних 

характеристик композитного резонатора до складу якого входить пластинка 

борату заліза у трьохсантиметровому діапазоні. Основним елементом такого 

резонатора може слугувати діелектричний дисковий резонатор, а пластинка 

виконує роль збурення. Розв’язанню даних задач і присвячений розділ.  

 

4.2 Квазіферомагнітний резонанс у монокристалі борату заліза. 

 

Було проведено експериментальне дослідження магнітних властивостей 

монокристалу борату заліза в мікрохвильовому діапазоні. Кристал являв собою 

пластинку товщиною 100 мкм наближено прямокутної форми з характерними 

розмірами 2,1×2,3 мм2. Пластинка була закріплена знизу металевого екрану та 

знаходилась у вимірювальній комірці (рис. 4.1.), яка представляла собою 
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копланарну лінію передач. Металевий екран захищав тонку пластинку від 

механічного пошкодження та дозволяв концентрувати електромагнітне поле 

копланарної лінії у шарі борату заліза. 

Дослідження проводились з використанням векторного аналізатору НВЧ 

кіл Agilent N5230A. Ефективне збудження квазіФМР в кристалі досягалось 

оптимальним співпадінням орієнтації змінного магнітного поля, яке 

поширюється в копланарної лінії та орієнтації змінної намагніченості квазіФМ 

моди в кристалі. Зовнішнє стале підмагнічуюче поле величиною 10-450 Е 

створювалося соленоїдом та було напрямлене вздовж копланарної лінії передач 

в «легкій площині» кристалу борату заліза.  

 

Рис 4.1. Положення платівки борату заліза на копланарній лінії передач 

 Були досліджені частотні залежності коефіцієнту передачі S21 при різних 

полях підмагнічування, типові залежності показані на рис. 4. 2. Також  на їх 

основі отримана частотно-польова залежність квазіФМ моди в даному 

монокристалі, зображена на рис. 4.3.  

Підбираючи магнітні параметри кристалу, досягалось максимальне 

співпадіння теоретичної кривої (формула (1.11)) з експериментальними даними. 

Отримане таким чином значення поля Дзялошинського-Морія складає 

50кЕDMH = , яке порівняне з розрахованим з роботи [80] при кімнатній 

температурі. Величина енергетичної щілини 2,1 кЕH∆ =  суттєво залежить від 

методу створення кристалу, його якості, способу вимірювання магнітних 

параметрів, і дещо відрізняється від знайдених в роботі [141]. 
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Рис. 4. 2. Типові залежності модуля коефіцієнту передачі при різних значеннях 

поля підмагнічування. 

 

 

Рис. 4. 3. Частотно-польова залежність квазіФМ моди. Суцільна крива 

розрахована за формулою (1.11) при параметрах 50кЕDMH = , 
1

2,1кЕH ∆ =  

Як видно з рис.4.2., найкраще квазіФМ мода проявляється в зовнішньому 

підмагнічуючому полі 0 200EH ≈ , що відповідає частотам 
ω

10,5ГГц
2π
≈ . Тому 

при дослідженні композитних структур на базі даного кристалу варто звертати 

увагу в першу чергу на область поблизу вищезазначених частот та полів, де 

ефекти пов’язані з квазіФМ модою будуть проявлятись найсильніше. 
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  Вектор намагніченості за умови квазіФМ моди прецесує з еліптичною 

поляризацією. Відношення компонент змінної намагніченості 

0

0

γω
i i
γ( ) ω

z

y d

Hm

m Н Н
= − = −

+
, а типове значення поля підмагнічування значно 

менше поля Дзялошинського-Морія. Як видно співвідношення осей такого 

еліпсу співпадає з співвідношенням такого ж еліпсу поляризації власної 

електромагнітної хвилі 3h
�

 в СФ з анізотропією типу «легка площина». Так 

відношення вісей становить і 0,071z

y

m

m
= − ⋅  при частоті 

ω
10 ГГц

2π
=  для борату 

заліза. 

 

4.3 Гібридні коливання в композитному резонаторі на базі монокристалу борату 

заліза. 

 

Розглянемо композитний резонатор, який являв собою дисковий 

діелектричний резонатор діаметром 5 мм та висотою 2 мм на нижню стінку 

якого був приклеєний монокристал борату заліза товщиною 100 мкм на 

металевому екрані для якого досліджувався спектр квазіФМ моди в 

попередньому пункті. Даний резонатор поміщався на центральну частину 

ширшої стінки хвилеводу перерізом 23×10 мм2 показаний на рис.4.4. Зовнішнє 

поле підмагнічування створювалося соленоїдом, в середині якого знаходився 

хвилевід. Загальна схема експерименту описана в пункті 1.8. 

 

Рис. 4.4. Композитний резонатор 
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 Було досліджено частотні залежності коефіцієнту передачі (рис.4.5) 

такого резонатора. Як видно частоти мод мають початкове розщеплення при 

відсутності поля підмагнічування. Вплив квазіФМ моди на характеристики мод 

діелектричного резонатора залежить від положення резонатора в хвилеводі. 

 

а)        б)       в) 

Рис. 4.5. Коефіцієнт передачі композитного резонатора при центральному 

положенні резонатора в хвилеводі 

Домінуючу роль в композитному резонаторі відігравав діелектричний 

диск, у якому в досліджуваному діапазоні збуджувалися моди 11δНЕ±  яким і 

приділялась увага. Вважалося, що кристал борату заліза відіграє роль збурення, 

яке проявляється у зміні характеристик мод 11δНЕ± . Для визначення індексів 

мод було виконано попереднє моделювання композитного резонатора в 

хвилеводі за допомогою пакету HFSS. За результатами моделювання було 

побудовано розподіли електромагнітних полів даних мод (рис. 4. 6.). 

Так, моделювався діелектричний резонатор з ε = 33 у формі циліндру зі 

зрізаним конусом на поверхні. Діаметр циліндричної частини 5,03 мм, висота 

циліндричної частини 2,12 мм, висота зрізаного конусу 0,92мм, нижній та 

верхній діаметри конусу 4,3 мм та 3,36 мм відповідно. Єдиним суттєвим 

недоліком, який не дозволяв повністю змоделювати експеримент, є 

неможливість задання магнітних властивостей СФ в даній програмі. Тому при 

описі властивостей пластинки товщиною 100 мкм, яка знаходилась на нижній 

поверхні резонатора, використовувалася модель фериту з параметрами ε =15, 

4πМ =120 Гс. В моделі магнітне поле складало 12 Е напрямлене вздовж вісі 
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хвилеводу. В зв'язку з цим, моделювання дозволило зробити висновки тільки 

стосовно розподілів електромагнітних полів змодельованих мод. 

 

Рис.4.6. Електромагнітні поля вищої за частотою моди 

 

Рис.4.7. Проекції електричний та магнітних полів (вигляд збоку) 

Будемо спиратись на аналітичні формули для проекцій електромагнітних 

полів в дисковому діелектричному резонаторі [142]:  

sinβsin φ
(β ) ,

cos φ cosβ

cosβcos φ
(β ) ,

sin φ sinβ

y

y m
y

y

y m
y

ym
E J r

m y

ym
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−    
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де (β )mJ r  – функція Бесселя, β,β y  – хвильові числа. З рис.4.6. видно, що 

азимутальний індекс показаної моди 1m = . З рис.4.7 слідує що по вісі симетрії 

резонатора вкладається лише частина хвилі внаслідок складної геометричної 

форми. Також наближено можна вважати радіальний індекс рівним одиниці. 

Таким чином можна зробити висновок, що експериментально спостережувані 

моди відносяться до типу НЕ±11δ. 
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Також моделювання в HFSS дозволило отримати частотні залежності 

коефіцієнту передачі для трьох різних положень резонатора в хвилеводі:  

а) резонатор розташовувався по центру ширшої стінки хвилеводу зі 

зсувом в 1 мм до бокової стінки; 

б) система розташовувалася на широкій стінці хвилеводу на відстані ¼ 

ширини стінки від бокової поверхні зі зсувом в 1 мм до центру ; 

в) система розташовувалася на широкій стінці хвилеводу на відстані ¼ 

ширини стінки від бокової поверхні зі зсувом в 1 мм до центру. 

 

Рис.4.8 Положення резонаторів при моделюванні  

Були побудовані амплітудно-частотні характеристики коефіцієнту 

передачі у цих трьох випадках. Частотний діапазон моделювання складав 8-12 

ГГц. Проте єдині резонансні моди були знайдені в діапазоні 9-10 ГГц. 

 

Рис. 4. 9. Частотні залежності коефіцієнту передачі при ε=35 

Моделювання у пакеті HFSS дозволило визначити поляризацію НВЧ 

магнітної компоненти поля для кожної з зазначених мод в площині платівки. 

Вісі координат взяті у відповідності до рисунків положення резонатора в 

хвилеводі. 
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Рис.4.10. Поляризація магнітного поля низькочастотної моди (а) та 

високочастотної моди (б) в площині плівки 

Магнітна компонента НВЧ поля низькочастотної моди обертається по 

годинниковій стрілці, а високочастотної моди проти годинникової, описуючи 

еліпс.  

 

Рис.4.11. Поляризація магнітного поля низькочастотної моди (а) та 

високочастотної моди (б) в площині плівки 

В даному випадку, магнітна компонента НВЧ поля низькочастотної моди 

обертається проти годинникової стрілки, описуючи еліпс велика вісь якого 

відхиляється від вісі x на кут близький до 45о. Магнітна компонента 

високочастотної моди обертається проти годинникової стрілки, описуючи еліпс 

велика вісь якого відхиляється на кут близький до 135о. 

 

Рис. 4.12. Поляризація магнітного поля низькочастотної моди (а) та 

високочастотної моди (б) в площині плівки 
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При такому положенні резонатора магнітна компонента НВЧ поля 

низькочастотної моди обертається проти годинникової стрілки, описуючи еліпс 

з великою віссю, яка практично співпадає з віссю х. В той же час  моделювання 

показало, що магнітна компонента НВЧ поля високочастотної моди обертається 

за годинниковою стінкою утворюючи еліпс, що можна апроксимувати лінійною 

поляризацією.   

Експериментально була досліджена польова залежність мінімального 

значення коефіцієнту передачі, яка зображена на рис. 4.13. Так мінімальне 

значення коефіцієнту передачі досягається у випадках, коли частоти 

діелектричних мод та частота квазіФМР значно відрізняється. Рівень 

поглинання на резонансних частотах 11δНЕ±  мінімальний в області полів які 

відповідають області гібридизації. 

 

Рис. 4.13. Польова залежність мінімального коефіцієнту передачі 

Польові залежності частот 11δНЕ±  показані на рис. 4.14. 

 

Рис. 4.14. Польові залежності частот діелектричного резонатора 
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Видно, що та високочастотна мода, яка була домінуючою на частотній 

залежності коефіцієнту передачі (рис.4.5 а) сильніше гібридизується з квазі-

ФМР в кристалі борату заліза.  

Результати, які стосуються ідентифікації мод діелектричного резонатора 

та поляризації магнітної компоненти НВЧ полів в площині між діелектриком та 

магнітовпорядкованим матеріалом, були використані при побудові аналітичної 

теорії для опису електродинамічних властивостей такого композитного 

резонатора в докторській дисертаційній роботі Попова Максима 

Олександровича. Загальні результати опубліковані у спільних роботах 

[82,130,143]  
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ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО РОЗДІЛУ 

1. Експериментально перевірена польова залежність частоти квазіФМР в 

бораті заліза при підмагнічуючому полі, яке лежить в його «легкій 

площині», та визначено значення поля Дзялошинського-Морія, яке 

становить 50 кЕ при кімнатній температурі, величину енергетичної 

щілини в спектрі квазіФМР, яка складає 2,1 кЕ. 

2. Проведено комп’ютерне моделювання мікрохвильових властивостей 

композитного резонатора у складі діелектричного дискового резонатора 

та пластинки борату заліза. Отримано якісне співпадіння змодельованих 

та отриманих експериментально передавальних характеристик такого 

резонатора в діапазоні 9-10 ГГц, що пояснюється обмеженнями даного 

пакету програм. Результатом моделювання стала ідентифікація індексів 

НЕ±11δ експериментально спостережуваних мод. 

3. Експериментально встановлено, що мода НЕ+11δ дискового 

діелектричного резонатора ефективніше гібридизується з  квазі-

феромагнітним резонансом у платівці борату заліза. 
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5. МАГНОН –ПЛАЗМОН ПОЛЯРИТОНИ У ШАРУВАТІЙ СИСТЕМІ 

МЕТАЛ-ФЕРИТ ЗІ СМУГОВОЮ ПЕРІОДИЧНОЮ ДОМЕННОЮ 

СТРУКТУРОЮ 

 

5.1. Постановка задачі 

 

З появою та розвитком наноплазмоніки виник інтерес до поверхневих 

гібридних хвиль, названих плазмонами, на границях розділу різних середовищ, 

таких як метал, діелектрик, напівпровідник. Основною їх особливістю в 

оптичному діапазоні є локалізація електромагнітної хвилі поблизу границі 

розділу. Крім цього вони можуть поширюватися на відстані значно більші за 

довжину електромагнітної хвилі. 

Проте формально аналізуючи вираз для поздовжнього хвильового числа 

плазмону на межі метал-діелектрик 

2
2

2

ε εω

ε ε
m d

z
m d

k
c

=
+

 

видно, що у видимому діапазоні, в якому уявна частина діелектричної 

проникності металу значно менше дійсної, дійсна частина хвильового числа 

значно більша уявної. 

2
2

2

ε εω

ε ε
m d

z
m d

k
c

′
=

′ +
 

При цьому варто відмітити, що тангенс кута діелектричних втрат в металі 

εδ 1tg ≪ . 

Видно, що повздовжнє хвильове число в оптичному діапазоні при умовах 

ε 0m′ <  та ε εm d′ < − , які можуть виконуватися в металі згідно моделі Друде, 

залишається дійсним, а тому плазмон може поширюватися на значні відстані.  

В той же час у мікрохвильовому діапазоні уявна частина діелектричної 

проникності металу значно більша, як наслідок тангенс кута діелектричних 
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втрат в металі εδ 1tg ≫ . Проте підставляючи діелектричну проникність до 

виразу для поздовжнього хвильового числа 

2 2 2
2

2 2 2

-iε ε -iε εω ω ω
ε

-iε ε -iε
m d m d

z d
m d m

k
c c c

′′ ′′
= = =

′′ ′′+
 

 знову отримується дійсне значення, що також значить про можливість 

поширення плазмону в мікрохвильовому діапазоні. Використовуючи дане 

запозичене спостереження та варіант керування параметрами поляритонів за 

допомогою магнітного поля була поставлена задача описати їх у більш складній 

структурі «метал-ферит» в мікрохвильовому діапазоні. 

Так теоретичному дослідженню дисперсійної залежності, фазовій 

швидкості, глибині проникнення полів магнон-плазмон-поляритонів у 

відповідні середовища в міліметровому діапазоні і присвячений даний розділ. 

 

5.2. Діелектрична проникність металів: модель Друде 

 

Рух вільних електронів з урахуванням втрат при наявності зовнішнього 

сталого електричного поля і за відсутності магнітного поля визначається 

рівнянням Ньютона: 

2

2
,

r r
m mГ eE

t t

∂ ∂
+ = −

∂ ∂

� �
�

     (5.1) 

де ,m e−  – маса та заряд електрона, Г  – параметр релаксації. Зважаючи, що 

вектор поляризації середовища визначається через концентрацію зарядів N  як 

P eNr= −
� �

 то рівняння перетворюється на  

2
2

2
ω ,p

P P
Г E

t t

∂ ∂
+ =

∂ ∂

� �
�

     (5.2) 

де 
2

2

0

ωp

e N

mε
=  – плазмонна частота. Розв’язок даного диференційного рівняння 

складається з загального розв’язку однорідного рівняння та часткового 

розв’язку неоднорідного рівняння. Характеристичне рівняння отримане для 

однорідного рівняння має вигляд: 
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2
1 2λ +λ 0 λ =0, λ .Г Г= ⇒ = −  

Тоді загальний розв’язок однорідного рівняння має вигляд: 

1 2 ,ГtP С С e−= +
� ��

 

де 1 2,С С
� �

 – довільні сталі які визначаються з початкових умов. Використовуючи 

залежність від часу у вигляді i t
e
ω  отримуємо частковий розв’язок з рівняння:  

2ω(ω- ) ω .pіГ P E= −
� �

 

Варто відзначити, що подальші розрахунки мають сенс за умови ω 0≠ . Тоді 

загальний розв’язок рівняння для поляризації матиме вигляд  

2

1 2

ω
.

ω(ω )
pГtP С С e E
іГ

−= + −
−

� �� �

    (5.3) 

Якщо аналізувати тільки усталений режим, то можна покласти вектори 

1 2,С С
� �

 рівними нулю. Врахувавши дане зауваження отримуємо відому формулу 

Друде для відносної діелектричної проникності металів [135] 

2ω
ε 1

ω(ω )
p

іГ
= −

−
        

Перенормувавши всі величини на плазмонну частоту отримуємо прості 

вирази для дійсної та уявної частини діелектричної проникності: 

2 2

1
ε 1 ,

r

′ = −
Ω +Ω

      (5.4) 

2 2
ε ,

( )
r

r

Ω′′ =
Ω Ω +Ω

      (5.5) 

де 
ω

ωp

Ω= , 
ωr

p

Г
Ω =  – нормовані циклічна частота та частота релаксації. 

Проаналізуємо дані вирази. Знайдемо область частот в якій дійсна 

частина діелектричної проникності має від’ємне значення. Так  

2 2ε 0 1 0

0 0
r

′ < Ω +Ω − <
⇒ 

Ω > Ω > 
. 



117 

 

Звідки отримуємо що ε < 0′  в області частот 20 1
r

< Ω < −Ω . Це має сенс за 

умови, що 2 1rΩ < , а отже ω pГ < . Також, варто відмітити, що ε =0′ при частоті  

2

ω ω 1 .
ωp

p

Г 
= −   

 
 

Визначимо тангенс кута діелектричних втрат: 

ε 2 2

ε
tgδ .

ε ( 1)
r

r

′′ Ω
= =
′ Ω Ω +Ω −

 

Він може дорівнювати нулю за умови 0rΩ = , або Ω→∞ . З іншого боку, 

εtgδ →∞  за умови 2 2( 1) 0rΩ Ω + Ω − = . Зважаючи на те, що 0Ω > , ця умова 

перетворюється в 21
r

Ω = −Ω , яка збігається з частотою при якій ε =0′ . 

Знайдемо умови при яких абсолютні значення дійсної та уявної частин 

діелектричної проникності рівні. Пошук таких умов зводиться до розв’язку 

наступного кубічного рівняння: 

3 2( 1) 0.r rΩ + Ω Ω − + Ω =     (5.6) 

Типові значення релаксаційної частот для металів складають ( ) 0,0023r СuΩ =  , 

( ) 0,0018r AgΩ = , ( ) 0,0050r AlΩ = , ( ) 0,0047r FeΩ = . Спираючись на це варто 

використати лінійне наближення по rΩ . Тоді корені 1 2 3, ,Ω Ω Ω  рівняння (5.6) 

матимуть вигляд: 

1 2 3

1 1
1 , 1 , .

2 2r r r
Ω ≈ − Ω Ω ≈ − − Ω Ω ≈Ω  

Перший корінь лежить поблизу частоти ω p
, другий корінь нефізичний, 

оскільки має виконуватися обмеження Ω > 0. Найбільшу цікавість викликає 

третій корінь. Так на частоті, яка співпадає з частотою релаксації, дійсна та 

уявна частини діелектричної проникності металів рівні між собою. Дану 

частоту можна вважати границею між оптичним наближенням де ε ε′ ′′≫  та 

мікрохвильовим наближенням ε ε′ ′′≪  для металів.  

Зобразимо графічно частотні залежності дійсних і уявних частин 

нормованих діелектричних проникностей, тангенсу кута діелектричних втрат в 
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оптичному (рис.5.1.) та мікрохвильовому (рис.5.2) діапазонах, та умовній 

області частот між оптичним та мікрохвильовим діапазонами (рис.5.3.). 

Змінним параметром виступає нормована релаксаційна частота.  

 

Рис. 5.1. Частотна залежність діелектричної проникності металу в оптичному 

діапазоні 

 

Рис. 5.2. Частотна залежність діелектричної проникності металу в 

мікрохвильовому діапазоні 
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Рис.5.3. Частотна залежність електричної проникності металу в діапазоні частот 

який знаходиться умовно між оптичним та мікрохвильовим 

 

Рис. 5.4. Частотна залежність тангенсу діелектричних втрат в металі в 

мікрохвильовому та оптичному діапазонах. 

Відмітимо, що в діапазоні частот де виконується ε <0′  тангенс кута 

діелектричних втрат теж приймає від’ємні значення. 

 

5.3. Магнон-плазмон-поляритони в структурi «метал — шар фериту зi СПДС» 

 

Розглянемо структуру, що складається з одновiсного фериту зi СПДС та 

металу, зображену на рис.5.5. При вiдсутностi поля підмагнічування магнiтнi 
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моменти в сусiднiх доменах направленi антипаралельно вздовж легкої вісі 

намагнiчування (вісь �). Така структура з двома типами доменiв має 2 власних 

коливання [3]. При дослiдженнi хвиль з довжиною набагато бiльшою за перiод 

доменної структури можна використовувати тензор магнітної проникностi, 

усереднений по перiоду доменної структури [12], який показаний в першому 

розділі (1.9). 

 

Рис. 5.5. Структура «метал–ферит зі СПДС» 

Прикладом такого одновiсного фериту, який описується вищезазначеним 

тензором, є гексаферит барiю BaFe12O19 (БФ). Для нього величина одновiсного 

поля анiзотропiї складає 1400 кА/м, намагнiченiсть насичення 380 кА/м, а 

параметр релаксації Гiльберта α 0,001=  [144]. Всі подальші теоретичні 

залежності було отримано, використовуючи параметри БФ. 

Будемо розглядати електромагнітні хвилі, які поширюються вздовж вісі z, 

вважаючи, що поля не залежать від координати y та представлені у вигляді 

(ω )zi t k z
e

− . 

Розглянемо лише Е–хвилі, оскільки для утворення плазмону необхідна 

саме повздовжня компонента електричного вектора електромагнітної хвилі. У 

цьому випадку електромагнітна хвиля матиме наступні відмінні від нуля 

компоненти , ,x z yE E H . 

Використаємо формалізм векторів Герца. З рівняння Гельмгольца 

розв’язок для електричного вектора Герца матиме вигляд 

Г ψ( ) .zik ze
z zx e e

−=
� �

 

Мембранні функції в металі, фериті та повітрі матимуть наступний вигляд 

1 1τ τ
1 1 2ψ ( ) x x

x A e A e
−= + , 2 2τ τ

2 1 2ψ ( ) x x
x B e B e

−= + , 3 3τ τ
3 1 2ψ ( ) x x

x С e С e
−= + . 

Враховуючи граничні умови на нескінченостях 1ψ ( ) 0−∞ →  та 3ψ ( ) 0∞ →  сталі 
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2 1, 0A С = . Хвильові числа в металі, фериті та повітрі визначаються як 

( )2 2 2
1 ω / εmk c= , ( )2 2 2

2 22ω / ε µfk c=  та 2 2 2
3 ω /k c= . Поперечні хвильові числа 

відповідно визначаються як  

( )2 2 2
1τ ω / εz mk c= −  

( )2 2 2
2 22τ ω / ε µz fk c= −      (5.7) 

( )2 2 2
3τ ω /zk c= −  

 Враховуючи зв’язок векторів напруженості електричного і магнітного 

полів з електричним вектором Герца 

2
0graddivГ Г rotГ ,e e e

z z f zE k H iωε ε= + =
� � � � �

 

можна отримати наступні вирази для компонент полів у фериті: 

        
2 2τ τ

2 1 2τ ( ) zx x ik z
x zE ik B e B e e

− −= − −  

2 2τ τ2
2 1 2τ ( ) zx x ik z

zE B e B e e
− −= − +     (5.8) 

   
2 2τ τ

0 2 1 2ωε ε τ ( ) .zx x ik z
y fH i B e B e e

− −= − −  

 Аналогічно виглядають вирази для полів в металі з замінами 2 1τ τ→−  , 

2 1B A→  і 1 0B =  та в повітрі 2 3τ τ→ , 2 2B C→  та 1 0B = . Використовуючи 

граничні умови на межі ферит – метал для тангенційних компонент векторів 

напруженостей електричних полів та нормальних компонент векторів 

електричних індукцій, 

1 2 2 30 0

1 2 2 30 0

z z z zx x x d x d

x x x xx x x d x d

E E E E

D D D D

= = = =

= = = =

= =

= =
    (5.9) 

 та підставляючи поля (5.8) в граничні умови (5.9) отримуємо 

32 2

32 2

2 2
1 1 2 1 2

1 1 2 1 2

ττ τ2 2
2 1 2 3 2

ττ τ
2 1 2 3 2

τ τ ( )

ε ( τ ) ε ( τ )( )
.

τ ( ) τ

ε ( τ )( ) τ

m z f z

dd d

dd d
f z z

А B B

ik A ik B B

B e B e C e

ik B e B e ik C e

−−

−−

 = +


− = − − +

− + = −
 − − + =

  (5.10) 
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Прирівнюємо детермінант системи до нуля можна отримати 

характеристичне рівняння, яке пов’язує 1 2 3τ , τ , τ  та zk : 

2 2
2 1 3 2 2 1 2 2 3(τ )(τ τ ε τ ε ) (τ )(τ τ ε τ τ ε ε ) 0.f m f m fsh d ch d+ + + =  (5.11) 

Підставляючи (5.7) в (5.11) отримуємо дисперсійне рівняння, яке дозволяє 

знайти дисперсійну залежність для МПП. Числовий розв’язок цього рівняння в 

області частот, близькій до частоти доменного резонансу ω / 2 47,6a π =  ГГц, 

приведений на рис. 5.6 для структури «Cu-БФ зі СПДС» при товщині 

феритового шару 30 мкм. Саме в цій області частот дисперсія МПП має 

аномальний характер, який є результатом гібридизації трьох збуджень. У 

фериті магнітні втрати враховувалися по моделі Гільберта, діелектричні втрати 

характеризуються комплексною діелектричною проникністю 16(1 0,01)f iε = − ⋅ , 

а діелектрична проникність металу — моделлю Друде з параметрами 

16 1ω 1,38 10p c−= ⋅ , 13 12,9 10Г c−= ⋅  для міді. 

 

Рис. 5.6. Дисперсійна залежність магнон–плазмон–поляритонів в 

мікрохвильовому діапазоні: 1 – розв’язок дисперсійного рівняння (5.11), 2 – 

дисперсійна залежність для власних електромагнітних хвиль у вакуумі 

При 0d =  рівняння (5.11) зводиться до 1 3 0mτ τ ε+ = . Використовуючи це 

разом з (5.7), можна отримати вираз для поздовжнього хвильового числа, який 

співпадає з відомим виразом [105] 
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2
2

2

ε εω
,

ε ε
m d

z
m d

k
c

=
+

     (5.12) 

за умови 1dε = , що справедливо для повітря. 

 В іншому граничному випадку, коли d →∞  рівняння (5.11) зводиться до 

2 1ε τ ε τ 0m f+ = . Провівши підстановку, аналогічну до попереднього випадку, 

аналітичний вираз для поздовжнього хвильового числа матиме наступний 

вигляд: 

2
222

2 2 2

ε ε (ε µ ε )ω
.

ε ε
m f m f

z

m f

k
c

−
=

−
    (5.13) 

Варто відмітити, що в дисперсійних рівняннях (5.11), (5.13) потрібно 

врахувати, що ω ωa≠ . На частоті ω ωa=  існує ненульова змінна намагніченість 

ym  в той час як змінне магнітне поле відсутнє. 

 Для теоретичного аналізу основних параметрів МПП достатньо 

використовувати результати, отримані для моделі необмеженого по товщині 

фериту. Так, дійсна та уявна частина поздовжнього хвильового числа в 

мікрохвильовому та оптичному діапазонах показана на рис.5.7. 

 Як видно, в мікрохвильовому діапазоні з’являється додаткова гілка 

пов’язана з МПП. Горизонтальна асимптота на рис.5.7.а в мікрохвильовому 

діапазоні точно співпадає з частотою ωa , якщо не враховувати втрати у фериті. 

У тому ж наближенні 0zk′ =  на частоті 2ω . В оптичному діапазоні компоненти 

тензору магнітної проникності можна вважати рівними одиниці, а тому 

отримана верхня частотна границя в дисперсійній залежності рис.5.7.б 

переходить у відомий результат [105] 

ω
ω

ε 1
p

sp

d

=
+

 

за умови f dε ε= . У даному випадку є дві області частот, де уявна частина 

поздовжнього хвильового числа значно більша за дійсну і тому поширення 

хвиль не відбувається. Також варто звернути увагу на фазову швидкість МПП в 
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мікрохвильовому діапазоні, її частотна залежність зображена на рис.5.8. Так на 

частотах близьких, але менших за ωa , фазова швидкість МПП суттєво менша в 

порівнянні з фазовою швидкістю ППП у структурі «метал – немагнітний 

діелектрик» (при одному й тому ж значенні діелектричної проникності). Це 

означає що МПП стає повільною хвилею. Отриманий результат аналогічний до 

властивостей ППП в оптичному діапазоні поблизу частоти ωsp , але він в 

нашому випадку має місце в мікрохвильовому діапазоні. Таке сповільнення 

МПП призводить до можливості мінітюаризації резонансних структур на їх 

основі. 

 

Рис.5.7. Дисперсійна залежність для МПП у структурі «Cu-БФ» в 

мікрохвильовому діапазоні (а) та в оптичному діапазоні (б). Суцільна крива — 

дійсна частина нормованого хвильового числа ( zk′ ), штрихована крива — уявна 

частина нормованого хвильового числа ( zk′′ ). Величини ω / 2π 47,6a =  ГГц, 

2ω / 2π 53,9=  ГГц 
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Рис.5.8. Фазова швидкість поляритонів в мікрохвильовому діапазоні. 1 — МПП 

в структурі «метал – ферит» зі СПДС, 2 — плазмон – поляритони в структурі 

«метал – немагнітний діелектрик». Діелектричні проникності фериту та 

немагнітного діелектрику рівні і дорівнюють 16(1 0,01)i− ⋅  

 

 У діапазоні частот де z zk k′′ ′≫  (рис.5.7.a) поширення хвилі вздовж межі 

розподілу середовищ відсутнє, про що свідчить асимптотичний ріст фазової 

швидкості в мікрохвильовому діапазоні. У даній області уявні частини 1 2τ ,τ  

значно більші дійсних і тому поверхня поділу метал – ферит зі СПДС втрачає 

направляючі властивості. 

 Знайдемо аналітичні вирази для дійсних та явних частин хвильового 

числа МПП базуючись на (5.13). Для цього, спочатку, випишемо дійсні а уявні 

частини компоненти 22µ : 

4 2 2 3

22 2 2 2

ω α ω ω α (2ω ω ) ω (ω ω )
µ

(ω α ω ) (2αωω )
a a M a a M

a a

+ −

+

− + + +′ =
− +

, 

3 2

22 2 2 2

ω ω α αωω ω
µ ,

(ω α ω ) (2αωω )
M a M

a a

+

+

+′′ =
− +

 

де 2α 1 α± = ± . Підставивши в (5.13) вираз для хвильового числа у вигляді 

z z zk k ik′ ′′= +  та 22µ  отримуємо систему двох рівнянь. Розв`язуючи дану систему 

отримуємо вирази для дійсної та уявної частини хвильового числа: 
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( )( )2 2 2 22
2 2 0

2 2 2 2
,

2z z

A C B Dk AB CD
k k

B D B D

 + +− ′ ′′ = ± + + + 
 

, 

де 

2 2
22 22ε (µ (ε ε ) ε ε 2µ ε ε )f m m m f m mA ′ ′ ′′ ′ ′′ ′ ′′= − − − , 

2 2 2ε ε εm m fB ′ ′′= − −  , 

2 2 2
22 22ε (ε (2ε µ ε ) µ (ε ε ))f m m f m mС ′′ ′ ′ ′′ ′ ′′= − − + − , 

2ε εm mD ′ ′′= −  , 

і знак «+» перед першим доданком відноситься до 2
zk′ , а знак «-» – до 2

zk′′  

 

5.4 Глибина проникнення поля МПП в метал та ферит зі СПДС у 

мікрохвильовому діапазоні 

 

Явні вирази для поперечних хвильових чисел в моделі необмеженого по 

товщині фериту 

2
22

1 2 2

ε (ε µ ε )ω
τ ,

ε ε
m f m

m f
c

−
=

−
    (5.14) 

2
22

2 2 2

ε ε (ε µ ε )ω
τ .

ε ε ε
f m f m

m m f
c

−
= −

−
    (5.15) 

На відміну від оптичного діапазону, де діелектрична проникність металу 

визначається її дійсною частиною, в мікрохвильовому діапазоні уявна частина 

εm  є домінуючою. Тому поперечні хвильові числа мають комплексний 

характер. У зв’язку з цим, поля МПП у фериті осцилюють з амплітудою, яка 

експоненційно згасає при віддаленні від металу. Глибина проникнення поля 

МПП у ферит визначається дійсною частиною поперечного хвильового числа 

2δ 1 / Re(τ )f = . У мікрохвильовому діапазоні 22ε µ εf m≪ , а тому вплив 

магнітної природи фериту на глибину проникнення поля МПП у ферит та метал 
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виявився незначним, тому, наприклад, для структури «Cu-БФ»δ δ 0,45f d= =  м 

поблизу частоти ωa , в той же час δ 0,3m = мкм, див. рис.5.9. 

 

Рис. 5.9. Глибина проникнення поля МПП в середовища: 1 – ,f dδ δ  в 

структурі «метал–ферит» та «метал–немагнітний діелектрик», 2 – mδ  в 

структурі «метал–ферит» та «метал–немагнітний діелектрик». 

 

5.5.  Резонатори на базі магнон-плазмон-поляритонів 

 

 Резонатор на МПП може бути побудований з відрізків хвилеводної 

структури подібно до резонатора [107]. Він являє собою металеву прямокутну 

платівку вкриту шаром фериту. В одновісному фериті попередньо створюється 

смугова періодична доменна структура. Для збудження такого резонатора його 

можна помістити в секцію прямокутного хвилеводу. Оскільки основний тип 

хвилі Н10 має електричну компоненту поля нормальну до ширшої стінки 

хвилеводу, то резонатор варто розміщувати так, щоб ненульовими були 

проекції електричного поля ,x zE E . Обмеження розмірів структури «метал – 

ферит» зі СПДС в площині призводить до квантування хвильового вектору zk
�

: 

2 2
2 1 2δ π δ π

,zk
a b

   = +   
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де ,a b  – розміри резонатора. Зазвичай, на практиці, індекси 1 2δ ,δ  не є 

натуральними числами, але наближені до них. Це виникає через те, що поле 

хвилі частково виходить за межі резонатора. 

Для визначення індексів можна використати наступний підхід: взяти два 

резонатори в яких один з геометричних розмірів відрізняється, наприклад 1 2,b b . 

Їм відповідають різні хвильові числа 1 2,z zk k . Тоді з системи двох рівнянь 

можна отримати вирази для індексів: 

( )

( )

2 2 2 2
2 22 2 1 1
1 2 2 2

2 1

2 2
2 2 21 2
2 1 22 2 2

2 1

δ ,
π

δ .
π

z z

z z

b k b k
a

b b

k k
b b

b b

−
=

−

−
=

−
 

Відповідні поздовжні хвильові числа можна знайти з експериментально 

визначених  резонансних частот. 

 

5.6 Експериментальне дослідження резонаторів діелектрик-метал-ферит в 

міліметровому діапазоні 

 

Було проведено вимірювання S-параметрів композитного резонатора на 

основі діелектричної підкладки, міді та БФ (Рис.5.10.а), з розмірами a = 0,9 мм, 

b = 2,31 мм. Товщина феритового шару складала 30 мкм. Резонатор був 

поміщений у прямокутний хвилевід під кутом α = 35О±5О (Рис.5.10.б). 

Експериментальна установка представляла собою векторний аналізатор НВЧ 

кіл N5227A PNA NetworkAnalyzer, з робочим діапазоном 10 МГц – 67 ГГц, до 

портів якого через КХП під’єднувався відрізок прямокутного хвилеводу 

перерізом 4,8×2,4 мм2 з композитним резонатором, який знаходився в комірці з 

пінопласту. 
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а)        б) 

Рис.5.10. Структура резонатора (а) та його розташування в хвилеводі (б) 

Отримані частотні залежності амплітуд S-параметрів зображені на рис.5.11. 

 

Рис. 5.11. Амплітудно-частотні залежності S-параметрів композитного 

резонатора 

На рис. 5.11.  резонанс 1 відповідає МПП, а резонанс 2  – доменному 

резонансу.   Виходячи з частотних залежностей для S11 та S22, доменний 

резонанс збуджується ефективніше,  коли падаюча  на резонатор хвиля йшла 

від порту №1. Це пояснюється тим, що феритовий шар в резонаторі 

знаходиться зі сторони порту №1 (див. рис. 5. 10. б).  

Отримані характеристики суттєво залежать від кута α. Так при його 

збільшенні частини резонатора стають ближчими до металевих стінок 

хвилеводу, що проявляється у підвищенні частоти магнон-плазмон-поляритону 

з 42,8 ГГц при куті α ≈ 35О, до 43,9 ГГц при куті α ≈ 45О, та появі спектру 

паразитних резонансів. Проте при збільшенні кута збільшується проекція 

електричної компоненти хвилі Н10 на площину металевої пластинки. Як 

наслідок краще збуджується компонента Еz магнон-плазмон-поляритону.  
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Внаслідок того, що утворюється МПП на границі метал-ферит та ППП на 

границі метал-діелектик, на частотах віддалених від доменного резонансу їх 

частоти збігаються. Лише в діапазоні частот вище 46,5 ГГц, згідно рис.5.6. 

дисперсійна залежність для МПП відрізняється від ППП, при цьому очікується 

розщеплення частот МПП та ППП.  

На практиці підбір таких розмірів резонатора, при якому частоти МПП та 

ППП потрапляли б у вищезазначений діапазон, не реалізований.  

Фазо-частотні характеристики даного резонатора представлені на рис. 5.12, 

рис.5.13. 
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Рис. 5.12. Фазо-частотні залежності S-параметрів композитного резонатора 
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Рис. 5.13. Фазо-частотні залежності S-параметрів композитного резонатора 

Як видно з фазочастотних залежностей для S12 та S21 на рис. 5.12, рис. 5. 

13 в околі частоти резонансу МПП фаза сигналу пройденого через резонатор 

має зсув фаз рівний π/2. 
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Також S-параметри данного резонатора отримані у вигляді  діаграм 

Смітта. Діаграми для S12 та S21  зображені на  рис.5.14. 

 

 

 

Рис. 5.14. Відповідні діаграми Смітта S-параметрів композитного резонатора. 

 

В ідеальному випадку резонанси на діаграмі Сміта відображуються у 

вигляді кіл. В експерименті найкраще відобразилися резонанси на залежностях 

для S12, S21 які відповідають МПП. 

При вимірюванні S11 та S22 центри кіл, які відповідають резонансам 

відхилені на певний кут по відношенню до горизонтальної вісі на діаграмі 

Сміта, який в першу чергу визначається довжиною лінії передач між портом 
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векторного аналізатору та елементом зв’язку резонатора з ним [145]. Також на 

це впливає реактанс елементу зв’язку резонатора. Проте це не впливає на 

визначення ні добротності, ні коефіцієнту зв’язку.  

Навантажена добротність визначається за положенням трьох точок на 

колі, які визначаються  процедурою описаною в [145]. Для коректного 

визначення власної добротності та коефіцієнту зв’язку резонатора з лінією 

передач використовуються програми Q0REAC, Q0REFL, Q0TRAN.  

Використовуючи Q0REAC, з даних для S21 було отримане значення власної 

добротності резонатора Q0 = 55,4±6,0 та коефіцієнт звязку його з хвилеводом k 

= 0,548±0,076 .  Результати роботи програми показані на рис. 5. 15. 

 

Рис. 5. 15. Параметри резонатора отримані за допомогою Q0REAC 

 

Основні результати, викладені в даному розділі, опубліковані в роботах 

[146,147, 148]. 
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ВИСНОВКИ ДО П’ЯТОГО РОЗДІЛУ  

 

1. Представлено теорію магнон–плазмон–поляритонiв у шаруватiй системi 

«мідь-гексаферит барію», коли ферит має  смугову перiодичну доменну 

структуру, i виявлено, що при вiдсутностi поля пiдмагнiчування у 

дисперсiйнiй залежності магнон–плазмон–поляритонiв, крім відомої 

гілки в оптичному діапазоні,  з’являється  додаткова гiлка в 

мікрохвильовому дiапазонi, верхня гранична частота якої спiвпадає з 

частотою доменного резонансу для гексаферита барія, яка дорівнює  47,6 

ГГц .  

2. Розрахована ефективна глибина проникнення електромагнiтного поля 

магнон–плазмон–поляритонів у ферит та у метал у мікрохвильовому 

дiапазонi в рамках моделі напівнескінченного фериту. Виявилося, що її 

величина слабко залежить від високочастотних магнiтних властивостей 

фериту. Поблизу частоти доменного резонансу в структурі «мідь-

барієвий ферит» вона становить 0,3 мкм в металі та 0,4 м у фериті. Це 

означає що основна енергія магнон–плазмон–поляритонів переноситься у 

фериті. 

3. Продемонстровано, що фазова швидкість магнон–плазмон–поляритонiв 

на частотах, нижчих частоти доменного резонансу, менша в порівнянні з 

фазовою швидкiстю поверхневих плазмон поляритонiв на границi метал 

— немагнiтний діелектрик та в околі частоти доменного резонансу 

барієвого фериту становить 0,02 ·с, де с – швидкість світла у вакуумі. З 

цього виходить, що в околi частоти доменного резонансу магнон–

плазмон–поляритон є повiльною хвилею. Властивостi МПП в цiй областi 

частот дозволяють створювати резонатори міліметрового дiапазону 

нового типу.  

4. За допомогою програми Q0REAC з даних для S21 у вигляді діаграми 

Сміта було отримане значення власної добротності резонатора на МПП 

Q0 = 55,4±6,0 та коефіцієнт звязку його з хвилеводом k = 0,548±0,076 . 
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ВИСНОВКИ 

1. На основі формалізму скалярних магнітних проникностей та 

характеристичних опорів переглянуто ефект розщеплення частот азимутально-

неоднорідних магніто-діелектричних мод дискових феритових резонаторів у 

магнітному полі. Отримана спрощена формула для оцінки величини 

розщеплення частот. Проведено порівняння теоретичних та експериментальних 

результатів у міліметровому діапазоні. Запропоновано використання ефекту 

розщеплення частот магніто-діелектричних мод як альтернативи 

феромагнітному резонансу в пристроях з магнітним перестроюванням частоти, 

при величинах полів підмагнічування на порядок менших, ніж при 

використанні феромагнітного резонансу. Вивчені особливості ефекту 

розщеплення мод в різних класах феритів і показано, що він має місце як в 

мікрохвильовому так і в оптичному діапазонах. Зокрема, величина 

розщеплення у вікні прозорості ЗІГ може сягати 9 ГГц, що зпівставно з 

величиною розщеплення 5 ГГц в міліметровому діапазоні. Обговорені границі 

частотних діапазонів, в яких ефект розщеплення має прикладний інтерес. 

Показано, що ефект в гексафериті барію має місце як в зарезонансній, так і 

дорезонансній областях, що не може бути реалізовано для ферогранатів та 

ферошпінелей. 

2. Вивчені частотні та польові залежності абсолютного значення та фази 

коефіцієнта відбиття електромагнітних хвиль від феритового середовища, шару 

фериту на металі чи діелектрику для циркулярно поляризованих падаючих 

хвиль і продемонстровані можливості керування амплітудами і фазами 

відбитих хвиль. Отримана формула для ефективної товщини скін-шару для 

ларморівської хвилі у феритовому середовищі при нормальному 

підмагнічуванні. Показано, що для залізо-ітрієвого гранату в зовнішньому 

підмагнічуючому полі 0 3кЭН ≥ , товщина скін-шару знаходиться в діапазоні 

0,01 - 0,4 мм, що відповідає критерію його субхвильових розмірів. 

Експериментально перевірена можливість використання теоретичної моделі 

магнітного перестроювання фази коефіцієнта відбиття електромагнітної хвилі 
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від феритового шару на металі, на прикладі перестроювання частот мод 11НЕ δ±  

порожнистого циліндричного резонатора зі структурою «ферит-метал» на 

торці. Отримано задовільне співпадіння експериментальних кривих з 

результатами розрахунків у запропонованій моделі. 

3. Вивчені власні електромагнітні хвилі в слабкому феромагнетику з 

анізотропією типу «легка площина» при підмагнічуванні в ції площині. 

Показано, що на частотах антирезонансів слабкий феромагнетик можна 

розглядати як середовище з характеристичним опором, близьким до нуля. 

Проаналізовані поляризації власних хвиль в такому середовищі на прикладі 

слабких феромагнетиків з високою температурою Неєля – гематиту та борату 

заліза. Запропоновано розглядати структуру «слабкий феромагнетик–метал» як 

елемент метаповерхні з керованим зсувом фази відбитої хвилі. Розглянуто 

перестроюваний резонатор Фабрі-Перо зі структурою слабкий феромагнетик 

субхвильової товщини–метал і вивчені відповідні частотно-польові залежності 

в субтерагерцовому діапазоні. Показано, що такий резонатор поєднує достатньо 

високу добротність з можливістю магнітного перестроювання його резонансної 

частоти.  

4.  Експериментально визначено високочастотні властивості композитного 

резонатора у складі шару монокристалу борату заліза та дискового 

діелектричного резонатора в діапазоні частот 9-10 ГГц і показано, що частоти 

гібридних коливань в резонаторі перестроюються сталим підмагнічуючим 

полем малої величини. Максимальна перестройка резонансної частоти досягає 

50 МГц при полях в 150 Е, коли частота квазіферомагнітної моди близька до 

резонансної частоти незбуреного дискового резонатора. Експериментально 

перевірена частотно-польова залежність квазіферомагнітної моди 

антиферомагнітного резонансу в бораті заліза при кімнатній температурі. 

5. Представлена теорія магнон–плазмон–поляритонів у шаруватій структурі 

«метал–ферит–повітря». Припускається, що ферит має анізотропію типу «легка 

вісь» та знаходиться в ненасиченому стані зі смуговою доменною структурою 

за відсутності поля підмагнічування. Знайдені дисперсійні залежності для 
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магнон–плазмон–поляритонів та відповідні розподіли полів у хвилеводній 

структурі з гексаферитами типу BaFe12O19. Показано, що крім типової гілки 

поверхневих плазмон-поляритонів в оптичному діапазоні, з’являється 

додаткова гілка в міліметровому діапазоні, верхня гранична частота якої 

співпадає з частотою доменного резонансу. Розглянуті загальні характеристики 

магнон–плазмон–поляритонних резонаторів міліметрового діапазону. 
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