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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Експериментальне та теоретичне вивчення процесів поширення 
електромагнітних хвиль в природних та штучних середовищах – ключовий напрям 
досліджень спеціальності „радіофізика”. Середовищами, високочастотні властивості 
яких активно вивчаються, є магнітовпорядковані речовини, такі як феромагнетики, 
феримагнетики, антиферомагнетики, слабкі феромагнетики тощо. На основі та з 
використанням фізичних явищ, що мають місце у таких речовинах, створюються 
системи запису, збереження, обробки та передачі інформації. 

Зокрема, в магнітних матеріалах існують високочастотні електромагнітно-
спінові збудження (коливання та хвилі), дослідження яких становлять 
фундаментальний та прикладний інтерес. Наприклад, унікально низькі магнітні 
втрати в такому матеріалі, як залізо-ітрієвий гранат, дозволили дослідити на його 
основі велику кількість різноманітних лінійних та нелінійних явищ. Особливо 
зручним цей матеріал виявився для дослідження релаксаційних процесів, пов’язаних 
із спіновими збудженнями, та таких нелінійних явищ як помноження частоти, 
параметрична накачка та підсилення, фолдовер, виникнення динамічного хаосу, 
генерація та розповсюдження солітонів огинаючої, що суттєво збагатило розуміння 
основ нелінійної фізики. З іншого боку, розробка технологій синтезу якісних 
феримагнітних діелектриків з малою шириною лінії феромагнітного резонансу та 
низькою електричною провідністю призвела до створення різноманітних лінійних та 
нелінійних пристроїв аналогової обробки сигналів надвисокочастотного (НВЧ) 
діапазону, таких як фільтри, лінії затримки, фазообертачі, вентилі, циркулятори та 
генератори, підсилювачі, помножувачі частоти сигналу, відповідно. 

У той же час, існуючий стан розвитку фундаментальних фізичних уявлень про 
властивості магнітних речовин та поглядів на їх прикладні застосування спонукає 
науковців та інженерів до вдосконалення вже існуючих магнітних матеріалів з 
метою покращення їх властивостей та до розробки нових штучних матеріалів, 
скажімо, багатошарових та неоднорідних композитних структур (у тому числі, 
наноструктур), надґраток, фотонних кристалів тощо, які включають феромагнетик 
як одну із складових. Також інтерес становить пошук та дослідження нових 
фізичних явищ як у чисто магнітних, так і у композитних матеріалах, що можуть 
бути використані для удосконалення існуючих НВЧ пристроїв передачі та обробки 
інформації, внаслідок набуття ними нових властивостей та можливостей. 

 Перспективним компонентом для включення у склад композитної структури 
разом з феритом є пара- та фероелектрики (в тому числі, сегнетоелектрики, 
п’єзоелектрики та релаксори). У такій структурі, за умови контакту між складовими 
частинами, виникає взаємозв’язок та взаємодія між електричною та магнітної 
підсистемами або за рахунок взаємопроникнення змінних електромагнітних полів (у 
НВЧ діапазоні), або через пружний механічний зв’язок на інтерфейсі між різними 
матеріалами (в цьому випадку взаємодія має квазістатичний характер). При цьому 
для наноструктур відношення площі контакту компонент до об’єму композитної 
структури збільшується на порядки і, відповідно, можна очікувати суттєво більших 
ефектів. 
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Вказана комбінація складових композитної структури дозволяє поєднати в 
одному об’єкті переваги як магнітних матеріалів (низька групова швидкість 
спінових хвиль, можливість зміни параметрів зовнішнім статичним магнітним 
полем, невзаємність характеристик відносно напрямку розповсюдження 
електромагнітної хвилі), так і діелектричної компоненти (температурна стабільність 
характеристик, малий тангенс кута діелектричних втрат, можлива чутливість до дії 
зовнішнього електричного поля) і таким чином надати композиту та 
мікрохвильовим компонентам на його основі нові якості. Зокрема, використання 
нових важливих властивостей комбінації ферит-п’єзоелектрик чи ферит-
сегнетоелектрик дозволяє реалізувати подвійне керування характеристиками 
композитної структури як магнітним, так і електричним полями. Останнє дає 
можливість уникнути фундаментальної проблеми всіх керованих феритових 
пристроїв, а саме – необхідності включення до їх складу магнітної системи, що 
створює керуюче статичне магнітне поле, але в той же час збільшує розміри, вагу, 
енергоспоживання та час реакції таких приладів. Натомість керування за допомогою 
електричного поля дозволяє суттєво спростити систему керування, зробити пристрої 
сумісними з планарною технологією, збільшити їх швидкодію та зменшити 
енерговитрати. 

 Нарешті, в останні роки бурхливий розвиток демонструє напрям дослідження 
таких матеріалів, як мультифероїки, що поєднують в собі кілька видів 
упорядкування. У цьому відношенні цікавими є матеріали, що є одночасно 
феромагнетиками та сегнетоелектриками, тобто в них магнітна та електрична 
підсистеми поєднуються і взаємодіють вже на рівні кристалічної ґратки. При цьому, 
як і в композитних матеріалах, виникає можливість керування магнітними 
властивостями матеріалу електричним полем та, навпаки, впливу на електричні 
властивості магнітним полем, тобто такі матеріали є магнітоелектриками. Ця 
особливість мультифероїків, якої, як правило, позбавлені більшість феритів, 
призводить до багатьох цікавих фундаментальних та практичних наслідків. 

Таким чином, дисертація присвячена вирішенню важливої наукової та 
прикладної проблеми пошуку нових і поглибленого аналізу відомих ефектів 
взаємодії електричної та магнітної підсистем у феритах та композитних структурах 
на їх основі за кімнатної температури з перспективою практичного застосування у 
техніці мікрохвильового діапазону. 

Актуальність теми. Актуальність теми дисертації обумовлена необхідністю 
дослідження взаємодії електричної та магнітної підсистем у складі композитних 
структур (зокрема, і наноструктур) у мікрохвильовому діапазоні за кімнатної 
температури; вивчення можливостей подвійного – електричним та магнітним 
полями – керування їх НВЧ властивостями; розробки аналітичних методів 
розв’язання електродинамічних задач про власні коливання резонаторів на основі 
таких гетероструктур; розвинення теоретичних уявлень про механізми зв’язку між 
електричною та магнітною складовими в однофазних та штучних композитних 
мультифероїках; удосконалення існуючої та розробки нової елементної бази НВЧ-
електроніки на основі ферит-діелектричних структур з покращеними 
мікрохвильовими характеристиками та властивостями; потребами поглибленого 
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розуміння фізичних властивостей відомих магнітних матеріалів та розвитку методів 
дослідження взаємодії їх складових підсистем, зокрема, електричної та магнітної. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу над 
дисертацією було виконано в Київському національному університеті імені Тараса 
Шевченка в рамках наступних науково-дослідних робіт (НДР): 
1. Держбюджетна НДР 06БФ052-02 «Фізичні основи елементної бази та ефекти 

взаємодії випромінювання з речовиною для розвитку новітніх технологій 
інформатизації» (номер державної реєстрації 0106U006545). 

2. Держбюджетна НДР 11БФ052-04 «Дослідження ефектів взаємодії 
електромагнітних та акустичних полів з впорядкованими, наноструктурованими 
та біологічними системами для створення новітніх технологій» (номер 
державної реєстрації 0111U005265). 

3. Держбюджетна НДР 15БП052-01 „Нова елементна база для сучасних 
комунікаційних систем на основі композитних магнітоелектричних матеріалів” 
(номер державної реєстрації 0115U000163). 

4. Держбюджетна НДР 16БФ052-04 «Дослідження взаємодії електромагнітних, 
акустичних та магнітних полів з наноструктурованими об'єктами для новітніх 
біологічних та інформаційних технологій» (номер державної реєстрації 
0116U002564). 

5. Держбюджетна НДР 19БФ052-01 «Динамічні явища та фазові переходи у мікро- 
та наноструктурованих матеріалах для пристроїв сучасної магнітоелектроніки» 
(номер державної реєстрації 0119U100315). 
Автор дисертації був керівником держбюджетної НДР 15БП052-01 та 

виконавцем інших згаданих вище тем. 
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи було вирішення 

наукової проблеми пошуку нових і поглибленого аналізу відомих ефектів взаємодії 
електричної та магнітної підсистем у феритах та композитних структурах на їх 
основі за кімнатної температури, вивчення мікрохвильових властивостей вказаних 
структур та їх зміни під впливом зовнішніх статичних електричного та магнітного 
полів, а також аналіз можливостей їх використання цих структур у складі пристроїв 
аналогової обробки сигналів НВЧ діапазону. 

Для досягнення цієї мети були поставлені наступні завдання: 
• розвинути теорію аксіально неоднорідних магнітодинамічних резонансів в 

поздовжньо намагнічених дискових резонаторах із феримагнітних діелектриків, 
розташованих всередині прямокутних металевих хвилеводів НВЧ діапазону; 

• теоретично та експериментально дослідити взаємодію електричної та магнітної 
підсистем на прикладі гібридних електромагнітно-спінові коливань у 
планарних композитних структурах «діелектрик-магнітовпорядкований 
матеріал»; 

• вдосконалити теоретичну модель механізму магнітоелектричного (МЕ) ефекту 
в композитних структурах «ферит-п’єзоелектрик» з пружним механічним 
зв’язком між електричною та магнітною компонентами і експериментально 
перевірити її для композитних НВЧ резонаторів; 
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• дослідити вплив механічної деформації феритової плівки в композитних 

структурах «ферит-п’єзоелектрик» на статичні та динамічні властивості доменної 
структури фериту в ненасиченому стані; 

• побудувати феноменологічну теорію нелінійних струмових магнітоелектричних 
ефектів в магнітовпорядкованих матеріалах зі структурою гексафериту та 
експериментально дослідити ці ефекти в гексаферитах різних типів, в 
насиченому та ненасиченому станах та при різних симетріях ефектів; 

• експериментально дослідити можливості керування амплітудно-частотною та 
фазо-частотною характеристиками дискових магнітодіелектричних резонаторів 
магнітним полем в діапазоні частот 20-110 ГГц в дорезонансній та зарезонансній 
областях і порівняти різні типи магнітовпорядкованих матеріалів; 

• розробити прототипи різноманітних пристроїв аналогової обробки сигналів на 
основі керованого магнітним полем розщеплення частот магнітодіелектричних 
резонаторів у мікрохвильовому діапазоні; 

• розробити конструкції керованих електричним полем пристроїв НВЧ діапазону 
на основі лінійного МЕ ефекту в механічно зв’язаних структурах «ферит-
п’єзоелектрик». 
Об’єктом дослідження були явища та процеси, які відбуваються у композитних 

структурах, зокрема резонаторах, на основі магнітовпорядкованих матеріалів, 
внаслідок взаємодії між електричною та магнітною підсистемами та їх вплив на 
мікрохвильові властивості вказаних структур та НВЧ пристроїв на їх основі. 

За безпосередній предмет дослідження було обрано мікрохвильові властивості 
високочастотних магнітних та гібридних власних збуджень у композитних 
резонаторах на основі магнітовпорядкованих матеріалів та їх зміни під впливом 
зовнішніх статичних магнітних та електричних полів. 

Методи дослідження. У дисертації застосовуються такі відомі методи 
математики, теоретичної та обчислювальної фізики: 
• методи теорії збурень при розгляді композитних структур «діелектрик-ферит» та 

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

• аналітично-числові методи для розв’язання спектральних задач для 
магнітодіелектричних резонаторів та при дослідженні на екстремум густини 
вільної магнітної енергії доменної структури в рамках мікромагнітної теорії;  

• методи лінеаризації при пошуку розв’язку рівняння Ландау–Лiфшиця для 
аналітичного опису динаміки намагніченості у магнітовпорядкованих матеріалах; 

• метод підбору вільних параметрів з оптимізацією за алгоритмом Левенберга — 
Марквардта при порівнянні теоретичних розрахунків та модельних залежностей 
із даними експериментальних досліджень; 

• методи лінійної алгебри, аналітичної геометрії, теорії функцій комплексної 
змінної, методи усереднення та інші. 

• методи НВЧ спектроскопії, вимірювання комплексної матриці розсіювання та 
експериментальної мікрохвильової електродинаміки для дослідження 
мікрохвильових властивостей композитних структур на основі 
магнітовпорядкованих матеріалів. 
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Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що в роботі: 
1. В результаті поглибленого експериментального дослідження ефекту 
розщеплення частот вироджених азимутально-неоднорідних власних мод дискових 
феритових резонаторів показано, що перестроювання частот зовнішнім магнітним 
полем є найбільшим для мод з азимутальним індексами n=±1 і практично не 
залежить від початкової частоти. Ефект спостерігається в міліметровому діапазоні 
частот (до 110 ГГц) для резонаторів, виготовлених з будь-яких НВЧ феритів, що 
відкриває нові перспективи для вивчення та застосування цих класичних матеріалів.   

Розвинуто аналітичну теорію власних мод магнітодіелектричних резонаторів, 
яка, зокрема, кількісно описує експериментальні частотно-польові залежності для 
мод з ненульовим азимутальним індексом та враховує поляризаційні властивості 
мікрохвильових полів, пов’язані з магнітною гіротропією. Уперше виявлені 
гістерезиси частотно-польових залежностей для власних магнітодинамічних мод, 
обумовлені бістабільністю магнітної підсистеми. 
2. На основі ефекту розщеплення вироджених мод у дискових феритових 
резонаторах створено прототипи керованих магнітним полем взаємних та 
невзаємних пристроїв аналогової обробки сигналів мікрохвильового діапазону (20-
90 ГГц), в тому числі, фазообертачів, смугопропускаючих фільтрів та резонансних 
вентилів.  
3. Запропоновано та досліджено композитний резонатор на основі шаруватої 
структури «діелектрик – слабкий феромагнетик» (борат заліза). Теоретично та 
експериментально продемонстрована можливість керування властивостями 
гібридних коливань такого резонатора у сантиметровому діапазоні аномально 
низькими магнітними полями, що відкриває нові можливості і для застосування 
таких резонаторів на більш високих частотах. 
4. Уперше представлено феноменологічну теорію індукованих механічними 
деформаціями змін ефективних констант магнітної анізотропії в рамках 
трипараметричної моделі анізотропії. Експериментально встановлено, що 
домінуючими є зміни поля одновісної анізотропії першого порядку, які 
супроводжують основну радіальну деформаційну моду.  
5. Уперше теоретично обґрунтоване та експериментально реалізоване керування 
конфігурацією доменної структури електричним полем у планарному двошаровому 
композиті «ферит-п’єзоелектрик». За допомогою прямого оптичного спостереження 
доменів та дифракції лазерного випромінювання зареєстровано присутність 
залежного від електричної напруги фазового переходу першого роду, пов’язаного з 
переорієнтацією векторів намагніченості в доменній структурі. Ефект може бути 
покладено в основу елементів пам’яті нового типу. 
6. Запропоновано оригінальні конструкції дволанкових смугопропускаючих та 
смугозагороджуючих фільтрів на основі ферит-п’єзоелектричних структур з 
електричним керуванням амплітудно- та фазочастотними характеристиками фільтра 
за рахунок незалежної подачі напруги на керуючі елементи окремих ланок. 
7. Уперше експериментально продемонстровано наявність індукованих 
електричним струмом нелінійних магнітоелектричних ефектів у монокристалічних 
гексаферитах М- та Y-типів. Радіоспектроскопічними методами показано, що 
протікання стрибкового струму провідності в гексаферитах призводить до змін 
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намагніченості насичення та константи одновісної анізотропії, які при малих 
потужностях електричного сигналу є лінійно пропорційними до прикладеної 
потужності. Запропоновано феноменологічну модель опису цих ефектів, що 
враховує кристаломагнітну симетрію матеріалу.  

Практичне значення отриманих результатів: 
1. Показано, що частоти власних мод дискових магнітодіелектричних 
резонаторів можуть перестроюватися зовнішнім магнітним полем на величину до 10 
ГГц (для гексаферитів М-типу), причому основна зміна частоти відбувається при 
полях, менших за поле насичення матеріалу. Ця властивість може бути покладена в 
основу роботи пристроїв аналогової обробки інформації міліметрового діапазону 
частот, причому центральну робочу частоту приладу можна задавати в надшироких 
межах шляхом вибору розмірів резонатора та його положення в хвилеводі, а 
керуюче магнітне поле буде суттєво меншим за поле, необхідне для управління 
пристроями на основі феромагнітного резонансу в тому ж частотному діапазоні.  
2. На основі згаданого ефекту розроблено макети кількох різних видів 
мікрохвильових пристроїв та продемонстровано їх працездатність та можливість 
керування ключовими параметрами магнітним полем. Зокрема, досліджено 
резонансний вентиль з гексафериту барію (розв’язка 10-35 дБ, залежно від величини 
прикладеного поля, робоча частота 82-90 ГГц); резонансний фазообертач (робоча 
частота 80 ГГц, фазовий зсув до 600); мікросмужкові смугопропускаючі фільтри 
діапазону 18-36 ГГц на основі полікристалічного нікель-цинкового фериту з 
перестроюванням центральної частоти на 0.3-1.3 ГГц для різних фільтрів.  
3. Запропоновано композитні резонатори ферит-діелектрик та слабкий 
феромагнетик-діелектрик, які можуть використовуватися для побудови НВЧ 
компонентів з можливістю електронного керування резонансною частотою, 
добротністю та рівнем внесених втрат. Такі пристрої можуть бути суттєво 
невзаємними.  
4. Розвинена теорія індукованих механічними деформаціями змін ефективних 
констант магнітної анізотропії в рамках трипараметричної моделі анізотропії 
дозволяє уточнити фізичний механізм електричного керування частотою 
композитних планарних структур «ферит-п’єзоелектрик» і цілеспрямовано 
досліджувати нові ефекти в таких матеріалах, а також розробляти нові НВЧ 
пристрої на їх основі. Реалізоване при цьому керування резонансною частотою 
електричним полем дозволить зменшити розміри, масу і енергоспоживання приладів 
порівняно з суто магнітним керуванням. 
5. Експериментально досліджені конструкції дволанкових фільтрів на основі 
композитного ферит-п’єзоелектричного резонатора дозволяють реалізувати 
оригінальний режим керування параметрами фільтра, при якому прикладання 
електричної напруги тільки до однієї ланки дає змогу модифікувати величину 
внесених втрат на центральній частоті та ширину смуги пропускання чи режекції 
відповідно до особливостей спектра вхідного сигналу (адаптивна фільтрація). 
6. Композитні гетероструктури «залізо-ітрієвий гранат – п’єзоелектрик» з 
керованою електричною напругою конфігурацією доменної структури можуть 
використовуватися у складі магнітооптичних пристроїв для модуляції оптичного 
випромінювання за рахунок зміни інтенсивності променя, дифрагованого на 
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доменній структурі, а також в елементах пам’яті з електричним записом інформації і 
зчитуванням за допомогою оптичних та/або НВЧ методів.  
7. Нелінійні магнітоелектричні ефекти в гексаферитах можуть знайти практичне 
застосування при розробці керованих струмом пристроїв аналогової обробки 
сигналів міліметрового діапазону. Особливий практичний інтерес становлять 
результати для зразків у багатодоменному стані, оскільки вони вказують на 
можливість розробки мініатюрних НВЧ пристроїв, які взагалі не вимагатимуть 
використання масивних магнітних систем. 

Особистий внесок здобувача. Основні результати дисертації викладено у 2 
колективних монографіях [1, 2], 33 журнальних статтях [3-35], з яких статті [26] та 
[27] опубліковано в одному номері журналу та 1 патенті на корисну модель [36]. 
Результати дисертації також висвітлені у 27 тезах, працях та матеріалах 
міжнародних наукових конференцій [37-63]. У монографіях та роботах, 
опублікованих у співавторстві, особисто автору належать: [1, 3-13, 37-44] – 
формулювання задач дослідження, розвинення аналітичної теорії 
магнітодинамічних мод у поздовжньо намагніченому дисковому феритовому 
резонаторі, експериментальні дослідження мікрохвильових властивостей дискових 
феритових резонаторів та прототипів пристроїв на їх основі, аналіз результатів та 
порівняння теоретичних розрахунків з експериментом; [14-16, 45-49] – обговорення 
мети роботи, проведення експериментальних досліджень резонансних властивостей 
композитних структур «діелектрик-магнітовпорядкований матеріал» у НВЧ 
діапазоні та теоретичні розрахунки за моделлю зв’язаних коливань або за теорією 
збурень; [2, 17, 18, 51] – теоретичний аналіз експериментальних даних по керуванню 
параметрами композитних резонаторів магнітним полем, зокрема, з використанням 
теорії збурень; [19, 22, 23, 32, 36, 52-55, 58, 59] – постановка задач, розробка теорії 
наведеної механічними деформаціями магнітної кристалографічної анізотропії в 
рамках трипараметричної моделі анізотропії, експериментальні дослідження 
електричного керування частотою в планарних двошарових резонаторах ферит-
п’єзоелектрик та в прототипах фільтрів на їх основі; [20, 21, 56] – розробка 
теоретичної моделі рівноважного стану доменної структури в механічно 
деформованій феритовій плівці; [24-27, 29, 30] – обговорення методики та 
експериментальні дослідження лінійного МЕ ефекту в композитних наночастинках 
та наноструктурах «ферит-сегнетоелектрик» чи «ферит-п’єзоелектрик» у НВЧ 
діапазоні; [28, 31] – експериментальні вимірювання параметрів композитних ферит-
п’єзоелектричних гіраторів; [33-35, 60-63] – формулювання мети досліджень, 
розробка феноменологічної теорії та експериментальне дослідження нелінійних 
струмових МЕ ефектів у магнітних матеріалах зі структурою гексаферитів; [50, 57] – 
постановка задачі та аналіз теоретичних чи експериментальних результатів.  

Співавторами наукових праць дисертанта захищені такі дисертації: Мовчан М. 
М. «Електромагнітні коливання в композитних гіротропних резонаторах», Київ, 2015. 
155 с. 

Усі наукові узагальнення, положення, результати, висновки та рекомендації, 
викладені у дисертації, отримані та сформульовані автором особисто. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційного 
дослідження доповідались на наступних міжнародних наукових конференціях: 
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1. 3-я міжнародна молодіжна науково-технічна конференція студентів, аспірантів 

і вчених «Сучасні проблеми радіотехніки і телекомунікацій», РТ-2007 
(Севастополь, Україна, 16-21 квітня, 2007); 

2. 17-я Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и 
телекоммуникационные технологии», КрыМиКо 2007 (Севастополь, АР Крым, 
Украина, 10-14 сентября, 2007); 

3. 3-rd International conference on physics of electronic materials, PHYEM’08 (Kaluga, 
Russia, October 1-4, 2008); 

4. 20-я Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и 
телекоммуникационные технологии», КрыМиКо 2010 (Севастополь, АР Крым, 
Украина, 13-17 сентября, 2010); 

5. 21-я Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и 
телекоммуникационные технологии», КрыМиКо 2011 (Севастополь, АР Крым, 
Украина, 12-16 сентября, 2011); 

6. VII International Conference «Electronics and Applied Physics», EAP 2011 (Kyiv, 
Ukraine, October 19-22, 2011); 

7. 11-th Kharkiv Young Scientists Conference on Radiophysics, Electronics, Photonics 
and Biophysics (Kharkiv, Ukraine, November 29-December 1, 2011); 

8. 22-я Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и 
телекоммуникационные технологии», КрыМиКо 2012 (Севастополь, АР Крым, 
Украина, 10-14 сентября, 2012); 

9. 12-th Kharkiv Young Scientists Conference on Radiophysics, Electronics, Photonics 
and Biophysics (Kharkiv, Ukraine, December 4-7, 2012); 

10. VIII International Conference «Electronics and Applied Physics», EAP 2012 (Kyiv, 
Ukraine, October 24-27, 2012); 

11. 23-я Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и 
телекоммуникационные технологии», КрыМиКо 2013 (Севастополь, АР Крым, 
Украина, 9-13 сентября, 2013); 

12. 13-th Kharkiv Young Scientists Conference on Radiophysics, Electronics, Photonics 
and Biophysics (Kharkiv, Ukraine, December 2-6, 2013); 

13. Progress In Electromagnetics Research Symposium, PIERS2013 (Stockholm, 
Sweden, August 12-15, 2013); 

14. 14-th International Young Scientists’ Conference on Applied Physics, ICAP 2014 
(Kyiv, Ukraine, June 11-14, 2014); 

15. Moscow International Symposium on Magnetism, MISM-2014 (Moscow, Russia, 
June 29-July 3, 2014); 

16. International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering, OMEE-
2014 (Lviv, Ukraine, May 26-30, 2014);  

17. International Young Scientists Forum on Applied Physics, YSF-2015, 
(Dnipropetrovsk, Ukraine, September 29-October 2, 2015; 

18. Progress In Electromagnetics Research Symposium, PIERS2015 (Prague, Czech 
Republic, July 6-9, 2015); 

19. XI International Conference «Electronics and Applied Physics», EAP 2015 (Kyiv, 
Ukraine, October 21-24, 2015); 
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20. XII International Conference «Electronics and Applied Physics», EAP 2016 (Kyiv, 

Ukraine, October 19-22, 2016); 
21. IEEE International Young Scientists Forum on Applied Physics and Engineering, 

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

(Kyiv, Ukraine, May 29-June 2, 2017); 
23. IEEE International Magnetics Conference, InterMag 2017 (Dublin, Ireland, April 24-

28, 2017); 
24. XIV International Conference «Electronics and Applied Physics», EAP 2018 (Kyiv, 

Ukraine, October 23-26, 2018). 
25. Международная научно-практическая конференция «Мультиферроики: 

получение, свойства, применение» (Витебск, Беларусь, 24-27 сентября, 2019). 
Публікації. Результати дисертації викладено у 63 публікаціях, серед яких 2 

колективні монографії [1, 2], 33 статті у фахових журналах [3-35] (статті [26] та [27] 
опубліковано в одному номері журналу), 27 тез, праць та матеріалів міжнародних 
наукових конференцій [37-63] та 1 патент на корисну модель [36]. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 399 
сторінках машинописного тексту, складається зі вступу, семи розділів, загальних 
висновків, списку використаних джерел та 1 додатка. Обсяг основного тексту 
дисертації (вступ, розділи дисертації та висновки) складає 319 сторінок друкованого 
тексту. Робота містить 151 рисунок та 10 таблиць, з яких 10 рисунків на 5 сторінках 
повністю займають площу сторінки. Список використаних джерел на 42 сторінках 
містить 426 посилань.  

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 У Вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, вказано на зв’язок 
роботи з науковими програмами, темами, сформульовано мету і задачі дослідження, 
викладено наукову новизну та практичну цінність роботи, відображено апробацію 
результатів роботи та вказано кількість публікацій за матеріалами дисертації.  

У Розділі 1 «Огляд літератури» наведено огляд літератури за темою 
дисертації, розглянуто основи теорії магнітодинамічних коливань у поздовжньо 
намагнічених ферит-діелектричних резонаторах циліндричної симетрії, викладено 
методику феноменологічного опису магнітоелектричних ефектів у мультифероїках, 
обговорено будову та принципи роботи двошарових ферит-п’єзоелектричних 
структур з механічним зв’язком, проаналізовано наведені в літературі дані щодо 
магнітоелектричних ефектів в однофазних гексаферитах та композитних структурах 
на їх основі. 

У Розділі 2 «Ефекти розщеплення та розштовхування мод в однорідних 
феритових резонаторах циліндричної симетрії» проведено дослідження 
поздовжньо намагнічених дискових магнітодіелектричних резонаторів (МДР) із 
монокристалічного залізо-ітрієвого гранату (ЗІГ) та гексафериту барію в 
міліметровому діапазоні довжин хвиль. Для порівняння експериментальних даних з 
розрахунками застосовано теорію хвиль у відкритому циліндричному 
гіромагнітному хвилеводі, намагніченому вздовж осі симетрії [1*], доповнену 
моделями для визначення поздовжнього хвилевого числа власних мод резонатора.  
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Оскільки в ході більшості проведених експериментів досліджуваний МДР 
лежав безпосередньо на металевій стінці хвилеводу, була використана модель, 
згідно якої на нижній поверхні резонатора (що була у контакті з металом) 
застосовувалися граничні умови типу «електрична стінка», а на верхній – вільній – 
умови типу «магнітна стінка». Це призводить до наступного дискретного набору 
поздовжніх хвильових чисел: 

 ( )12
2

−= p
Sp
πβ , 1, 2,3...p =       (1) 

Високочастотні магнітні властивості феримагнітних матеріалів, з яких 
складався резонатор, у насиченому стані описувалися добре відомим тензором 
магнітної проникності [2*], а в ненасиченому (багатодоменному) стані [3*] 

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛ −
=

100
01/4
0/41

ˆ ωπγ
ωπγ

μ Mi
Mi

,  та 

2 2 2 2

2 2 2 2

1 / ( ) 4 / ( ) 0
ˆ 4 / ( ) 1 / ( ) 0

0 0 1

A M A A

A A M A

i M
i M

ω ω ω ω ωγ π ω ω
μ ωγ π ω ω ω ω ω ω

⎛ ⎞− − − −
⎜ ⎟

= − − −⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (2) 

для феритів з кубічною структурою (в слабкогіротропному наближенні) і для 
одновісних матеріалів, намагнічених зовнішнім полем вздовж легкої осі, відповідно. 
В (2) 04 MM πγω = , A AHω γ= , М0 – намагніченість насичення, НА – поле одновісної 
анізотропії, М=М(Н0) – середня статична намагніченість, γ – гіромагнітне 
відношення. 

У ході експериментів МДР розташовувалися посередині широкої стінки 
хвилеводу безпосередньо на металі або на тонкому діелектричному прошарку. 
Дослідження мікрохвильових характеристик зразка проводилося за допомогою 
векторного аналізатора НВЧ кіл. Вимірювальна комірка розташовувалася між 
полюсами електромагніту таким чином, щоб зовнішнє магнітне поле H0 було 
направлено вздовж осі симетрії резонатора. 

  
Рис. 1. Залежність частот дискового МДР міліметрового діапазону від 

магнітного поля: а) для монокристалу ЗІГ; б) для нікелевого фериту. Точки – 
експеримент, лінії – розрахунок 

 
При порівнянні експериментально виміряних та теоретично розрахованих 

частотно-польових залежностей виявилося, що розвинена методика дозволяє 
правильно розрахувати центральну частоту МДР у нульовому полі та максимальне 
перестроювання частот магнітним полем, однак не описує ефект початкового 
розщеплення частот. Останнє було пояснено взаємодією та розштовхуванням 
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власних мод унаслідок втрат у стінках хвилеводу і феноменологічно описано із 
залученням моделі еквівалентної схеми лінії передачі з резонатором (див. Рис. 1). 

При дослідженнях резонатора з гексафериту барію в хвилеводі W-діапазону 
було продемонстровано, що вибором розмірів резонатора та товщини 
діелектричного прошарку можна змінювати початкову частоту МДР, 
підлаштовуючи її до заданого значення. Відповідні результати для нижчих 
азимутально-неоднорідних мод НE±11δ наведено на Рис. 2. Початкова частота 
магнітодинамічних мод при цьому змінювалася в межах від 79 до 108 ГГц, що 
супроводжувалося зменшенням максимального діапазону перестроювання частот 
МДР магнітним полем з +11.7 до +1.9 ГГц для моди НE+11δ та з -7.1 до -1 ГГц для 
моди НE-11δ, відповідно. 

  
Рис. 2. Частотно-польові залежності для мод НE±11δ МДР для діелектричних 

прошарків різної товщини d1. В правій частині показано у збільшеному масштабі 
гістерезис частотно-польової залежності для випадку d1=30 мкм 

 
Цікавою властивістю власних мод МДР, вперше знайденою експериментально 

для резонаторів з гексафериту барію, є гістерезис залежності їх частот від 
магнітного поля (див. Рис. 2). Він є відображенням гістерезису магнітного стану 
гексафериту, коли, залежно від магнітної передісторії, матеріал при одному і тому ж 
значенні поля H0 може перебувати або в однодоменному, або в ненасиченому стані. 
В свою чергу, магнітний стан зразка впливає на величину компонент тензора 
магнітної проникності, які і визначають частоту резонатора. Гістерезис мав місце 
при всіх товщинах діелектричного прошарку та для обох типів розщеплених мод. 
Однак збільшення початкової частоти призводило до меншого за величиною 
гістерезису. Так, для моди НE-11δ значення стрибка частоти при гістерезисі 
знижується від 1.7 ГГц до 0.2 ГГц.  

Дослідження фазочастотних характеристик МДР показало, що в області частот 
між розщепленими магнітним полем резонансами за певних умов, при зростанні H0, 
диференціальні фазові зсуви від обох резонансів матимуть однаковий знак і 
складатимуться адитивно. При цьому в такій структурі можна отримати суттєвий 
керований магнітним полем фазовий зсув за відносно невеликих внесених втрат. 

Розрахунки показують, що повний фазовий зсув буде 1 2ϕ ϕ ϕΔ = Δ + Δ , де кожен  

( ) ( )
2

2 2 2

(1 )
1 ( ) 1 ( )

j j j j j j
j

j j j j j j j j j

K K
arctg

K K K
ξ ξ ξ ξ

ϕ
ξ ξ ξ ξ ξ ξ

⎛ ⎞Δ + − − Δ
⎜ ⎟Δ =
⎜ ⎟+ + + Δ ⋅ + + + + Δ⎝ ⎠

.   (3) 
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Тут jK  – коефіцієнт зв’язку відповідної моди з частотою rjf  з хвилеводом, 
( ) /j rj jf f fξ = − Δ  – нормоване розстроювання, ( )0( ) /j rj rj jf f H fξΔ = − Δ , jfΔ  – ширина 

кривої поглинання. Якщо робоча частота f0 обрана так, що 02 1ξ << − , 01 1 2ξ ≈ − , 
диференціальні фазові зсуви від обох резонансів додаватимуться.  

Результати експериментальних вимірювань разом з модельними розрахунками 
для МДР з ЗІГ (D=1.6 мм, S=0.45) показано на Рис. 3. При цьому внесені втрати не 
перевищували 1.25 дБ, що відповідає фактору якості порядку 25°/дБ. 

  
Рис. 3. Частотні залежності модуля коефіцієнта передачі вимірювальної комірки з 

дисковим МДР для різних H0 та порівняння експериментально виміряного 
диференційного фазового зсуву на частоті f0=55.8 ГГц з теоретичними розрахунками 

 
Окремо було проведено дослідження магнітного керування частотою власних 

мод МДР із гексафериту барію у дорезонансній області, тобто за умови, коли 
частоти мод знаходилися нижче за частоту феромагнітного резонансу (ФМР) в 
матеріалі. Це специфічна ситуація, яку майже неможливо спостерігати в феритах з 
кубічною симетрією, а лише у одновісних матеріалах, які (внаслідок досить 
значного поля анізотропії) характеризуються наявністю щілини в спектрі магнітних 
збуджень. Експерименти показали, що в цьому випадку, при центральній частоті 
≈40 ГГц, можливе перестроювання частоти основної моди МДР на 2.5 ГГц 
зовнішнім полем, що не перевищувало 4 кЕ. При дослідженні фазочастотної 
характеристики в області частот між розщепленими модами, на частоті f0=38.92 ГГц 
було отримано керований зсув фази до 46 градусів і втрати 0.6-2 дБ. Таким чином, 
фактор якості становив 23 °/дБ. 

Результати даного розділу показують, що застосовані теоретичні моделі 
дозволяють успішно описувати поведінку власних мод МДР у зовнішньому 
магнітному полі як у кубічних, так і в одновісних феритах, у багатодоменному та 
насиченому станах, в областях частот як вище, так і нижче від ФМР. 
 У Розділі 3 «Пасивні феритові компоненти пристроїв мікрохвильового 
діапазону на основі ефектів розщеплення мод» показано, що розглянутий в 
Розділі 2 ефект розщеплення частот азимутально-вироджених мод дискового МДР 
магнітним полем може бути застосовано для розробки різноманітних пристроїв 
аналогової обробки сигналів мікрохвильового діапазону, таких як керовані 
резонансні вентилі, фазообертачі та смугопропускаючі фільтри. Робочі частоти 
прототипів указаних пристроїв знаходилися в межах від 20 до 90 ГГц і визначалися, 
в першу чергу, розмірами та розташуванням феритових резонаторів у хвилеводі. 
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Конструкцію запропонованого хвилеводного резонансного фазообертача на 
основі МДР з чистого гексафериту барію представлено на вставці на рисунку 4. 
Зразок розташовувався всередині фланця хвилеводу стандарту WR-10 на прошарку 
із поліетилену товщиною 30 мкм. Характеристики фазообертача показано на Рис. 
4б. Максимальний фазовий зсув досягав майже 600 при H=3200 Е (тобто даний 
фазообертач найбільш ефективно працював у ненасиченому режимі), при цьому 
внесені втрати становили від 1.5 до 4 дБ.  

   
Рис. 4. а) Модуль коефіцієнта передачі та диференційний фазовий зсув відрізку 

хвилеводу з дисковим магнітодіелектричним резонатором у широкому частотному 
діапазоні. б) Фазовий зсув і внесені втрати в прямому напрямку на частоті 80 ГГц  

 
Особливості амплітудно- та фазо-частотних характеристик (АЧХ та ФЧХ) 

комірки з магнітодіелектричним резонатором можуть бути описані в рамках 
еквівалентної схеми невзаємного резонатора в узгодженій лінії передачі [4*]: 
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⎜ ⎟+ − +⎝ ⎠

, (4) 

де ( )0 0( ) / ( ) ( ) /H Q f f H f H fξ = − , К1,2 – коефіцієнти зв’язку з лінією передачі, 0f  – 
резонансна частота, Q − власна добротність коливання. Визначивши Q, К1,2 та 
залежність 0 ( )f H  з експерименту і використовуючи (4), можна розрахувати 
залежність диференційного зсуву фаз від H (показана на Рис. 4б суцільною лінією). 
Близькість теоретичних розрахунків та експериментальних даних підтверджує 
можливість застосування вказаної моделі до розглянутого фазообертача.  

Також був досліджений дискретний фазообертач в області частот нижче ФМР, 
робота якого базується на використанні ефекту частотно-польової бістабільності. 
Така ситуація можлива в гексаферитах М-типу де, по-перше, поле магнітної 
кристалографічної анізотропії На створює в спектрі спінхвильових збуджень 
щілину, а, по-друге, в гексаферитах відносно легко формується стабільна і 
регулярна доменна структура, тому моди МДР при одному і тому ж самому значенні 
H можуть мати різні частоти, залежно від магнітного стану фериту (багатодоменний 
або насичений). 
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Гістерезис частотно-польової залежності моди 11HE δ−  нормально намагніченого 
дискового МДР в області частот, нижче за ФМР, показано на Рис. 5а. Видно, що 
значення резонансної частоти при одному і тому ж значенні поля, залежно від 
магнітного стану, можуть відрізнятися на величину до 2 ГГц. Теоретична залежність 
була побудована з використанням теорії, наведеної у Розділі 2, та формул для 
тензора магнітної проникності гексафериту в насиченому або ненасиченому стані. 

 
Рис. 5. Дискретний фазообертач на ефекті фазо-частотної бістабільності. а) 

Експериментальна та теоретична частотно-польова залежність для МДР із 
гексафериту барію в області частот, нижче за ФМР; б) ФЧХ при полі 2700 Е для 

двох різних магнітних станів (точки – експеримент, лінія – теорія) 
 

Експериментально виміряні АЧХ та ФЧХ були порівняні з теоретичними 
розрахунками згідно формул (4). Оскільки в даному випадку резонатор 
розташовувався по центру хвилеводу, було прийнято К1=К2=0.5К та враховано 
додатковий фазовий зсув унаслідок проходження хвилею відрізка хвилеводу. Гарне 
узгодження результатів свідчить про те, що модель еквівалентної схеми адекватно 
описує даний резонатор у хвилеводі. 

Експерименти показали, що при полі 2700 Е дискретний фазовий зсув δϕ  в 
області частот від 35 до 36.1 ГГц (що складає 3% від центральної частоти) становить 
23-25°. При цьому фактор якості на частоті 35.8 ГГц (де внесені втрати однакові для 
обох станів резонатора) дорівнює 80 °/дБ. При збільшенні поля δϕ  зростає, що 
супроводжується збільшенням внесених втрат і зменшенням фактора якості.  

Прототип керованого магнітним полем резонансного вентиля міліметрового 
діапазону довжин хвиль був зроблений на основі диску BaFe12O19, діаметром 1.24 
мм та товщиною 0.28 мм. Зразок розміщувався у фланці хвилеводу стандарту WR-10 
на прошарку поліетилену товщиною 30 мкм. З метою забезпечення невзаємних 
характеристик резонатора він був зміщений до вузької стінки хвилеводу. В ході 
досліджень увагу зосереджено на високочастотній моді НE+11δ, через монотонну 
залежність її частоти від магнітного поля (див. Розділ 2) та більший діапазон 
перестроювання частоти. Величина поглинання на резонансній частоті в прямому 
напрямку та поглинання на тій же самій частоті у зворотному напрямку показані на 
Рис. 6а. Виміряна різниця у параметрах S12 та S21 вказує на можливість застосування 
відрізка хвилеводу з даним МДР як резонансного вентиля. При цьому робоча 
частота розглянутого прототипу може перестроюватися магнітним полем в діапазоні 
частот 82-90 ГГц майже лінійно, а величина розв’язки становить 10-35 дБ.  
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Рис. 6. а) Невзаємність коефіцієнта передачі в прямому та зворотному 

напрямках на резонансній частоті для вимірювальної комірки з МДР з гексафериту 
барію. б) АЧХ смугопропускаючого фільтра на базі діелектричного резонатора з 
нікель-цинкового фериту при різних значеннях прикладеного магнітного поля 

 
Була запропонована конструкція мікросмужкового смугопропускаючого 

фільтра для діапазону 18-36 ГГц на основі МДР з полікристалічного нікель-
цинкового фериту Ni1-xZnxFe2O4. Були виготовлені прототипи керованих магнітним 
полем планарних фільтрів з початковими частотами 19, 30 та 35 ГГц (визначалися 
розмірами використаних дискових резонаторів). Конструкція фільтра базується на 
мікросмужковій ліній передачі, виготовленої на підкладці з RT Duroid 5880 
товщиною 0.25 мм. Частотна залежність модуля коефіцієнта передачі одного із 
фільтрів наведена на Рис. 6б. При початковій центральній частоті 30.19 ГГц, 
діапазон перестроювання магнітним полем становив 0.3 ГГц (при H0=1400 Е), 
внесені втрати на центральній частоті 3.8-4.9 дБ, ширина смуги пропускання була 
0.09-0.14 ГГц, а позасмугові втрати – порядку 20-30 дБ. Для інших фільтрів діапазон 
зміни частоти становив 0.6 та 1.3 ГГц, відповідно. При цьому керуючі поля не 
перевищували за 2 кЕ, а внесені втрати становили 2-5 дБ. 

У Розділі 4 «Зв’язані коливання у ферит-діелектричних гетероструктурах» 
було досліджено характеристики зв’язаних електромагнітно-магнітостатичних 
коливань у ферит-діелектричних структурах в міліметровому діапазоні. 
Досліджуваний зразок – гетероструктура з монокристалічного SrFe12O19 на кварці – 
розташовувався на широкій стінці прямокутного металевого хвилеводу і 
підмагнічувався вздовж легкої осі феримагнетика. Вимірювання проводилося для 
двох різних експериментальних конфігурацій: у першому випадку ферит знаходився 
у безпосередньому контакті з широкою стінкою хвилеводу, в другому – на металі 
лежав кварцовий шар.  

Теоретичні розрахунки частот гібридних мод були проведені з використанням 
феноменологічної моделі двох зв’язаних магніто статичних мод та однієї 
діелектричної моди, розробленої в [5*]. Згідно з нею, електромагнітне поле в 
діелектричному шарі представлялося у вигляді ряду по полям власних 
ортогональних мод такого резонатора, а високочастотна намагніченість у фериті – 
по власним модам магнітостатичної задачі. В результаті отримано рівняння, що 
описує частоти зв’язаних коливань, а саме: 

3 2
1 2 11 11 12 21 1 12 21 2 11 11 1 2 1 2( ) ( ( ) ( ) ) 0a b b b a b a b b a b bB K B K B K B Kω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω− + + + + + + + + + − = , (5) 
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де aω , 1bω  та 2bω  позначають частоту електромагнітних коливань у кварці та 
частоти магнітостатичних коливань з індексами (1,1) та (3,1) у феритовому шарі 
(останні є лінійними функціями магнітного поля), а Kji та Bij – коефіцієнти зв’язку 
між модами. Частоти трьох гібридних мод досліджуваного композитного 
резонатора, що є розв’язками (5), показано на Рис.7 суцільними лініями. Розрахунки 
добротності зв’язаних мод показали, що в області розштовхування ця величина 
суттєво залежить від магнітного поля. Зокрема, у випадку діелектрика з малими 
втратами ( tg εδ ≈ 3·10-5) добротність квазімагнітостатичної моди (3,1) при взаємодії 
може зрости на 17%. Для іншої квазімагнітостатичної моди (1,1) вплив гібридизації 
на добротність є суттєво меншим. 

  
Рис. 7. Залежність від статичного магнітного поля частот діелектричних, 

магнітостатичних та гібридних коливань у ферит-діелектричній композитній 
структурі, розташованій а) феритом чи б) діелектриком на металі. Точки –

експеримент, лінії – теоретичний розрахунок 
 
Далі було здійснено вивчення високочастотних властивостей гібридизованих 

коливань у композитному резонаторі, що складався з діелектрика та/або слабкого 
феромагнетику (борату заліза) або феритової плівки (з фериту нікелю чи 
гексафериту барію). За допомогою теорії збурень отримано вирази для зміни 
резонансної частоти rf  та добротності Q  зв’язаних коливань у таких композитних 
структурах при прикладанні до них магнітного поля. Так, для випадку слабкого 
феромагнетика було знайдено:  

1 2 2
0

1 1 1.837 cos
2

r F

r DR

f VA A
f A A V

χ θ
+ −

+ −

⎛ ⎞Δ ′= −⎜ ⎟+⎝ ⎠
, 1 2 2

1 1 1 1.837 cos
2 2

F

DR

VA A
Q A A V

χ θ
+ −

+ −

⎛ ⎞⎛ ⎞ ′′Δ = −⎜ ⎟⎜ ⎟ +⎝ ⎠ ⎝ ⎠
. (6) 

У цей вираз входять дійсна та уявна частини діагональної компоненти тензора 
магнітної сприйнятливості слабкого феромагнетика 0

1 2 2

( )
( )

H DM

H H DM

Mγ ω ωχ
ω ω ω ω ωΔ

+
= −

− + −
[6*] 

0HH γω = , DMDM Hγω = , DMH  – поле Дзялошинського-Морії (відзначимо, що знаменник 
був модифікований шляхом додавання магнітопружного члена ωΔ , відсутнього в 
[6*]); амплітуди A±  власних мод діелектричного резонатора (в модельних 
розрахунках використовувалися поля мод типу E±11δ), зсув фаз між ними θ  та 
відношення об’єму фериту VF до об’єму діелектрика VDR. 



17 
 

Для плівки кубічного феромагнетика отримано 
( )0/ 0.837 /r r a F DRf f V Vχ χ′ ′Δ = − ± , ( ) ( )1/ 2 0.837 /a F DRQ V Vχ χ′′ ′′Δ = ± ,   (7) 

де для зразка у формі плоского диска 0
2 2

( )
( )

H

H

M i
i

γ ω αωχ
ω αω ω

+
=

+ −
, 0

2 2( )a
H

M
i
γ ωχ

ω αω ω
=

+ −
, 

0 0( 4 )H aH M Hω γ π= − +  – внутрішнє магнітне поле, aH  – ефективне поле анізотропії, 
α = (2 )Hγ ωΔ  – стала затухання Гільберта [2*]. Знак „+” в (7) відповідає власній моді 
діелектричного резонатора з правою круговою поляризацією, а „–” – моді з лівою 
круговою поляризацією. Так як ( ) ( )aa χχχχ ′−′>>′+′ 837.0837.0 , то найсильніша 
взаємодія між магнітною та діелектричною модами матиме місце для однакового 
стану поляризації цих коливань. 

Приклад теоретичної залежності rfΔ  та )/1( QΔ  від прикладеного магнітного 
поля для діелектричних мод різної поляризації наведено на Рис. 8. При розрахунках 
вважалося, що 04 Mπ =3200 Гс, γ =3.1 МГц/Е, HΔ =800 Е, 100/1/ =DRF VV , а незбурена 
частота власної моди становила 11600 МГц.  

   
Рис. 8. Теоретична залежність rfΔ  та )/1( QΔ  від Hω  для композитного резонатора з 

високодобротного діелектрика та плівки фериту нікелю. а) Мода з правою круговою 
поляризацією; б) мода з лівою круговою поляризацією 

 
Таким чином, розвинена теорія передбачає, що у композитній структурі 

«діелектричний резонатор-магнітовпорядкований матеріал» при прикладанні 
магнітного поля мають спостерігатися суттєві зміни резонансної частоти та власної 
добротності. При цьому, оскільки / (1/ )Q Q Q QΔ = − Δ , а 0(1/ ) /r rQ f fΔ ≅ Δ , відносна зміна 
добротності буде у Q разів більша порівняно з відносною зміною резонансної 
частоти. А оскільки дійсна та уявна частини магнітної сприйнятливості досягають 
максимуму при полях, близьких до поля ФМР, найбільш сильної модифікації 
параметрів гібридних коливань можна очікувати саме за цієї умови.  

У ході експериментальної перевірки теоретичних передбачень досліджено 
композитний резонатор, що складався із пластинки монокристалічного борату заліза 
товщиною 100 мкм та циліндричного діелектричного резонатора із 
полікристалічного ZrxTiySn2-x-yO4 діаметром D=5.1 мм та товщиною S=3.1 мм. 
Наведені на наступному рисунку результати для зразка, зміщеного в точку кругової 
поляризації, підтверджують зміну частоти та добротності гібридних коливань, яка є 
різною для мод з різною поляризацією. Зокрема, зміна рівня поглинання з магнітним 
полем для мод EН+11δ та EН-11δ , які реально збуджуються в структурі, становила 14 
та 4 дБ, а зсув частоти – 140 та 10 МГц, відповідно. 
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Рис. 9. Залежність а) коефіцієнта передачі при резонансі та б) резонансної 
частоти від магнітного поля для різних мод композитного резонатора 

 
Числове порівняння між теорією та експериментом зроблено для випадку 

розташування зразка посередині хвилеводу, що є найкращим наближенням до 
теоретичної моделі. Видно (Рис. 10а), що відносний зсув резонансної частоти rr ff /Δ  
для обох типів мод композитного резонатора добре узгоджується з розрахунками.  

  
Рис. 10. Залежність зсуву резонансної частоти від магнітного поля для 

композитних резонаторів: а) діелектрик-слабкий феромагнетик та б) структури 
«діелектрик-плівка фериту» нікелю різної товщини 

 
Іншим видом гібридної структури, що вивчалася в цьому розділі, був 

композитний НВЧ резонатор, який складався з високоякісного діелектрика та 
товстої плівки нанокристалічного фериту нікелю (середній діаметр частинок 85 нм) 
яка наносилася на поверхню діелектрика у суміші з фотополімером методом 
трафаретного друку та експонувалася ультрафіолетовими випромінюванням. Під час 
досліджень було встановлено, що прикладання магнітного поля до даної структури 
призводить до помітної зміни її АЧХ, зокрема, резонансної частоти, коефіцієнта 
передачі на резонансній частоті та ширини кривої поглинання. Так, спостерігалися 
зміни рівня поглинання у резонансі на величину понад 50 дБ. Порівняння 
експериментальних даних по зсуву частоти з теоретичними розрахунками наведено 
на Рис. 10 б). При цьому величини 04 Mπ , aH  та HΔ , що входять до виразів (7), 
розглядалися як параметри і підбиралися з умови забезпечення найкращого 
узгодження. Конкретні значення цих параметрів наведено в тексті дисертації. 

Дослідження композитного резонатора α-Al2O3—BaFe12O19 з плівкою фериту  
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товщиною 50 мкм, нанесеної методом стрічкового лиття, в міліметровому діапазоні 
показали, що прикладання магнітного поля призводить як до зсуву частоти 
зв’язаних коливань на величину до 30 МГц, так і до помітної зміни власної 
добротності та величини поглинання в резонансі. 

 У Розділі 5 «Композитні ферит-п’єзоелектричні структури з подвійним 
керуванням електричним та магнітним полями» запропоновано 
феноменологічну теорію, що визначає індуковані механічними деформаціями 
ефективні константи магнітної анізотропії для двошарової композитної структури з 
механічно зв’язаних монокристалічного фериту та п’єзоелектрика. Шляхом аналізу 
розвинення енергії феромагнетика з кубічною симетрією в ряд Тейлора за 
компонентами тензора пружної деформації εij, а саме [7*]: 

( )2 4 2 2
1 2 5 3 4 4 5

2( ) ( )
3me i ii i j ij ii i ii i j i j ij

i i j i i i j
W b b b b b S b bα ε αα ε ε α ε αα α α ε

≠ ≠

= + + + + + − +∑ ∑ ∑ ∑ ∑ , 

де iα  – напрямні косинуси вектора намагніченості в кристалографічній системі 
координат, 2 2 2 2 2 2

1 2 2 3 1 3S α α α α α α= + + , ib  – магнітопружні константи, було знайдено, що у 
двох випадках ця енергія за формою збігається з виразами для магнітної анізотропії, 
записаної в рамках трипараметричної моделі.  

Так, якщо механічна напруга σ  діє вздовж осі <111> кубічного феромагнетика, 
константи індукованої кубічної та одновісної анізотропій мають вигляд 

3 1 5( )cub aK b bσ ε ε= − , 1 2 5( ) ( 3 3 / 2 )u aK b bσ ε= − + , 2 5( ) 9 / 4u aK bσ ε= − ,   (8) 
де позначено 1 11 12/ ( 2 )c cε σ= + , 44/ (6 )a cε σ= , ijc  – компоненти тензора модуля 
пружності. Якщо ж механічна напруга діє вздовж осі <100>, константи індукованої 
магнітної анізотропії виражаються так:  

3 1 4 2( ) 2 / 3cubK b bσ ε ε= + , 1 1 2( )uK bσ ε= − , 2 4 2( )uK bσ ε= − ,    (9) 
де 2 11 12/ ( )c cε σ= − . 

З метою експериментального визначення магнітопружних внесків у константи 
анізотропії різних порядків було проведено дослідження електричної перестройки 
частоти композитного резонатора ферит-п’єзоелектрик. П’єзоелектриком виступав 
металізований диск цирконату-титанату свинцю (ЦТС) товщиною 0.2 мм, а ферит 
представляв собою односторонню епітаксійну плівку ЗІГ товщиною 26.8 мкм, 
вирощену на підкладинці товщиною 230 мкм з орієнтацією <111>. 

  
Рис. 11. а) Перестроювання АЧХ резонатора ферит-п’єзоелектрик при прикладенні 
електричної напруги до п’єзоелектрика при нормальному підмагнічуванні та б) 

залежність резонансної частоти основної моди від напруженості електричного поля  



20 
 

З виразів для частоти однорідних коливань намагнічених до насичення 
анізотропних феритових плівок [8*] випливає, що залежний від електричного поля 
зсув частоти для нормального та дотичного підмагнічувань становить, відповідно,  

0 1 2( ) ( ( ) ( ))u uE H E H Eω γ⊥Δ = +  та 
( )

0
0 || 12

0 0 1 0

( ) ( )
2 4 2

u

u cub cub

HE H E
H H H H M H

ω γ
π

−
Δ ≈

− − + −
. (10) 

Таким чином, шляхом порівняльного аналізу даних по зсуву частоти 
феромагнітного резонансу в обох режимах, можна визначити індуковані 
механічними деформаціями зміни Hu1 та Hu2 (показано на Рис. 12). Як видно з цих 
даних, зміни поля анізотропії Hu2 є приблизно на порядок меншими за зміни Hu1. 

  
Рис. 12. Розраховані із експерименту зміни полів одновісної анізотропії 

першого та другого порядків в плівці ЗІГ, викликані механічною напругою 
  
Окрім цього, теоретично та експериментально вивчено вплив електричного 

поля на конфігурацію доменної структури у двошаровому композиті ЗІГ-ЦТС. 
Розглядалася плівка анізотропного феромагнетика, вирощена на підкладинці з 
орієнтацією <111>, зі смуговими магнітними доменами (Рис. 13а). Зовнішнє 
магнітне поле Н0 вважалося спрямованим вздовж осі ]011[  та паралельно до 
доменних стінок. 

  
Рис. 13. а) Модель смугової доменної структури в анізотропному феромагнетику. б) 
Значення енергії різних стабільних станів доменної структури залежно від величини 

поля одновісної анізотропії  
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Рівноважна орієнтація намагніченості кожного з доменів визначається з умови 
мінімуму повної вільної енергії системи 
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де Hcub, Hu1 та Hu2 – поля кубічної та одновісної анізотропій, dwγ  – лінійна густина 
енергії доменної стінки, )/( SDSNdw +≈  – розмагнічуючий фактор доменних стінок 
[9*], /i id Dν =  – відносний об’єм кожного з доменів. 

Орієнтація векторів намагніченості знаходилася шляхом мінімізації енергії W 
відносно змінних 1θ , 1ϕ , 2θ , 2ϕ  при заданих значеннях магнітних параметрів. 
Дослідження за допомогою числових методів показало наявність трьох локальних 
мінімумів, що відповідають стану з нормальною намагніченістю, з намагніченістю в 
площині плівки та т.з. „похилому” стані. Порівняння енергій цих трьох станів, 
залежно від величини поля одновісної анізотропії, наведено на Рис. 13б. Видно, що 
при певному пороговому значенні індукованого деформацією поля Hu1 відбувається 
фазовий перехід першого роду між похилим та нормально намагніченим станами. 
На Рис. 14а показано розрахунок зміни нормальної компоненти намагніченості Mz в 
домені при такому переході, залежно від прикладеної до ЦТС напруги (на вставках 
наведено магнітооптичні зображення доменів, отримані за допомогою ефекту 
Фарадея). 

  
Рис. 14. а) Розрахунок нормальної до поверхні компоненти рівноважної 

намагніченості як функція прикладеної напруги та б) інтенсивність першого 
дифракційного максимуму, залежно від напруги, прикладеної до ЦТС  

 
Теоретичні висновки були підтверджені експериментальним дослідженням 

дифракції світла на доменній структурі у ферит-п’єзоелектричному композиті 
(магнітооптична плівка ЗІГ товщиною 10 мкм, приклеєна до диску ЦТС діаметром 
10 мм та товщиною 0.2 мм). Дослідження інтенсивності першого інтерференційного 
максимуму (при полі H0=4 Е), залежно від постійної електричної напруги, 
прикладної до ЦТС, представлені на Рис. 14б. Відзначимо, що глибина модуляції 
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інтерференційного сигналу досягала (Imax-Imin)/(Imax+Imin)=82%. Оскільки 
інтенсивність інтерференційного максимуму є пропорційною до квадрату 
нормальної компоненти намагніченості, проведені виміри дали змогу оцінити 
величину Mz у похилому стані. Було отримано значення Mz=43 Гс, що є досить 
близьким до розрахункових значень (див. Рис. 14а). Теоретичні оцінки напруги, за 
якої відбувається перехід між двома магнітним станами, також узгоджуються з 
експериментально виміряними величинами, в межах похибки, викликаної наявністю 
у ЦТС сегнетоелектричного гістерезису.  

Також проведено окремий експеримент, в ході якого до зразка одночасно 
прикладалися магнітне поле та статична напруга такої величини, щоб система 
знаходилася на межі фазового переходу. За умови прикладання до зразка змінної 
електричної напруги у формі меандру спостерігалася періодична зміна 
інтенсивності дифрагованого світла. При частотах електричного сигналу від 0 до ≈3 
кГц форма вихідного оптичного сигналу повторювала форму вхідного, однак при 
вищих частотах вже спостерігалися спотворення. Ці результати можуть бути 
застосовані для розробки керованих електричним полем магнітооптичних пристроїв 
на основі описаної гетероструктури. 
 У Розділі 6 «Керовані електричним полем пристрої та компоненти на 
основі композитних структур «ферит-п’єзоелектрик» та «ферит-
сегнетоелектрик» проведено експериментальні дослідження макетів одно- та 
дволанкових фільтрів з подвійним керуванням електричним та магнітним полями, 
резонансні елементи яких виконані на основі композитного ферит-
п’єзоелектричного резонатора. 

Окрема ланка смугопропускаючого фільтра представляла собою дві схрещені 
ортогональні лінії передачі, між якими в області їх перетину розташовувався 
елемент зв’язку у вигляді композитного магнітоелектричного резонатора, що 
складався з магнітостатичного резонатора з епітаксійної плівки ЗІГ (товщина плівки 
– 26.8 мкм) на немагнітній підкладинці та п’єзоелектрика ЦТС товщиною 0.2 мм 
(див. Рис. 6.1). Зовнішнє магнітне поле спрямоване перпендикулярно до площини 
структури. Внаслідок гіромагнітних властивостей фериту коливання резонатора 
містили складову магнітного поля, ортогональну до НВЧ поля вхідної лінії передачі, 
яка могла ефективно збуджувати хвилю у вихідній лінії.  

  
Рис. 15. Принципова схема смугопропускаючого фільтра з електричним 

керуванням на основі композитного резонатора ферит-п’єзоелектрик та зміни АЧХ 
прототипу фільтра при прикладенні до п’єзоелектрика електричної напруги  
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В такій конструкції фільтра прикладання електричної напруги до шару 
п’єзоелектрика дозволяло керувати центральною частотою фільтра. При цьому 
пружна деформація ЦТС передавалася епітаксійній феритовій плівці та призводила 
до появи магнітострикційного внеску в резонансне поле магнітостатичного 
резонатора. Було знайдено, що діапазон зміни центральної частоти фільтра при 
подачі напруги від -125 до +125 В становив порядку 85 МГц (див. Рис. 15б). При 
цьому форма АЧХ залишалася практично незмінною. Вимірювання, проведені за 
різних значень підмагнічуючого поля, дали такі результати: мінімальні внесені 
втрати спостерігалися на частотах, вищих за 2.4 ГГц і складали L=1.5 дБ. Ширина 
смуги пропускання по рівню -3 дБ становила від ∆f =13 МГц для частоти 0.9 ГГц до 
∆f =31 МГц для частоти 2.9 ГГц. Якщо не брати до уваги паразитні вищі моди, 
позасмугові втрати становили не менше 25 дБ. При цьому коефіцієнт стоячої хвилі у 
смузі пропускання для значень центральних частот в діапазоні 1.8-3 ГГц не 
перевищував 1.7.  

Далі було проведено теоретичне моделювання характеристик багатоланкових 
фільтрів, побудованих шляхом послідовного з’єднання окремих ланок, 
високочастотні характеристики яких повністю співпадають з наведеними вище. У 
результаті для дволанкового фільтра отримано такі характеристики: L=3 дБ, 
∆f =19 МГц, позасмугові втрати – не менше 60 дБ, а для триланкового: L=4.5 дБ, 
∆f =15 МГц, позасмугові втрати більше 90 дБ. При подачі на елементи зв’язку різної 
напруги можна було змінювати ширину смуги пропускання. Так для дволанкового 
фільтра при ∆U = 100 В отримано ∆f = 48 МГц, що в 2.5 разів більше, ніж початкове 
значення. 

Також було проведено експериментальне дослідження характеристик 
дволанкового смугозагороджуючого фільтра на діапазон частот 3-6 ГГц з 
можливістю електричного керування параметрами смуги загородження. Прототип 
фільтра виготовлено на основі мікросмужкової лінії передачі на підкладинці з 
RT/Duriod® 5880 товщиною 0.5 мм та двох ідентичних композитних ферит-
п’єзоелектричних резонаторів (пластинка ЦТС товщиною 0.3 мм та диски із плівки 
ЗІГ товщиною 39.9 мкм та діаметром 3 мм). Обидва резонатори ЗІГ-ЦТС 
розміщувалися безпосередньо під центральною смужкою мікросмужкової лінії в 
отворах, просвердлених крізь нижній металевий екран (див. Рис. 16а). Відстань між 
резонаторами приблизно відповідала чверті довжини хвилі для даного частотного 
діапазону, чим мінімізувався вплив на кожен резонатор хвиль, відбитих від іншого. 
Як показали експерименти, прикладання однакової наруги до обох ланок фільтра 
змінювало центральну частоту на 65-70 МГц, незалежно від її початкового значення 
(Рис. 16б). А прикладання напруги лише до однієї ланки робило можливим 
керування як рівнем режекції на центральній частоті, так і шириною смуги 
загородження по рівню -3 дБ (див. Рис. 17). Зокрема, величина максимальних 
внесених втрат змінювалася на 14-17 дБ (залежно від центральної частоти), 
досягаючи максимального значення в 37 дБ, а відносна зміна ширини смуги 
пропускання становила від 1.4 при 6 ГГц до 1.9 при 3 ГГц. Дана властивість фільтра 
може застосовуватися в системах аналогової обробки інформації з параметрами, які 
динамічно модифікуються відповідно до спектра вхідного сигналу (динамічні 
адаптивні фільтри). 
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Рис. 16. Схематичне зображення дволанкового магнітоелектричного 

мікросмужкового смугозагороджуючого фільтра та частотна залежність модуля 
коефіцієнта передачі такого фільтра за кількох значень електричної напруги 

 

 
Рис. 17. а) Внесені втрати на фіксованій частоті та б) частотна ширина смуги по 

рівню 3 дБ як функції напруги, прикладеної до одного із композитних резонаторів. 
Точки – експеримент, суцільні лінії – розрахунок на основі формул, наведених в [4*]  

 
Наступним електронним компонентом, дослідження якого описано у цьому 

розділі, був магнітоелектричний гіратор. Згідно з [10*], гіратор є лінійним пасивним 
невзаємним елементом без втрат, властивості якого задаються такими 
співвідношеннями між напругами та струмами на його вході та виході: 

1221 , SIUSIU =−= . Експериментальний прототип гіратора – це розміщена всередині 
соленоїда планарна структура з двох шарів магнітострикційного матеріалу та 
проміжного шару попередньо поляризованої п’єзоелектричної кераміки, див. Рис. 
18. Низькочастотний гармонічний сигнал, що подавався на соленоїд, створював 
усередині змінне магнітне поле, яке, взаємодіючи з феритом, генерувало в ньому 
акустичні коливання тієї ж частоти (прямий магнітострикційний ефект). Ці 
коливання передавалися механічно зв’язаному з феритом шару п’єзоелектрика, де 
з’являлися коливання електричної напруги (прямий п’єзоелектричний ефект), які і 
реєструвалися як вихідний сигнал. Амплітуда вихідного сигналу суттєво зростала 
при співпадінні частоти вхідного сигналу з власною частотою механічних коливань 
всієї тришарової структури. 
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Рис. 18. Схематичне зображення тришарової структури гіратора разом зі 
збуджуючим соленоїдом та залежність його ККД по потужності від частоти 

 
Типовий приклад частотної залежності ККД передачі потужності для 

структури Ni0.8Zn0.2Fe2O4-ЦТС-Ni0.8Zn0.2Fe2O4 показано на Рис. 18. На частоті 
резонансу ККД становив 73 %. Дослідження показали, що збільшення коефіцієнта 
заповнення сприяє зростанню ККД, тому надалі витки соленоїда намотувалися 
прямо на тришарову структуру так, щоб коефіцієнт заповнення наближався до 1. За 
цих умов найкращий отриманий ККД досягав η=89.3%. Цей результат демонструє, 
що гіратори на основі фериту та ЦТС можуть забезпечувати високий ККД 
перетворення потужності. 

 У Розділі 7 „Індуковані електричним струмом нелінійні 
магнітоелектричні ефекти в магнітовпорядкованих матеріалах” представлено 
експериментальні та теоретичні результати дослідження нелінійних струмових 
магнітоелектричних ефектів в монокристалічних гексаферитах М- та Y-типів. Для 
феноменологічного опису цих ефектів був розглянутий вираз для густини вільної 
енергії феримагнетика з додатковими членами, що описують магнітоелектричну 
взаємодію. В даному випадку достатньо обмежитися квадратичними по 
електричному полю доданками, що описують магнітобіелектричний [11*] та 
бімагнітобіелектричний ефекти відповідно: 

2
0( , , () 1/ )ME ijk j k i ijkl k l i j ijk j k i ijkl k l i jW E B M E E B E E E E B M MM E Eγ δ α α γ δ− == + + . (11) 

Властивості тензорів ijkγ  та ijklδ , що входять до виразу (11), визначаються 
кристалографічною симетрією феримагнетика [11*]. Зокрема тензор ijkγ  співпадає за 
виглядом з п’єзомагнітним тензором для даної точкової групи, а ijklδ  – з тензором 
магнітострикції. Також в (11) враховано, що кристалічна структура гексаферитів М- 
та Y-типів з колінеарним магнітним впорядкуванням містить центр інверсії [12*]. 
Отже, доданки в MEW  можуть містити компоненти E  лише у парних ступенях.  

Врахувавши вигляд ijkγ  для гексаферитів М-типу з колінеарною намагніченістю 
підґраток (магнітна точкова група 6 / mm m′ ′  [12*]), маємо /i ME iM W HΔ = −∂ ∂ ijk j kE Eγ= . 
Для випадку, коли зовнішнє магнітне поле та вісь Z співпадають за напрямком з 
кристалографічною віссю симетрії 6-го порядку, отримуємо 

2 2
311 333 ||( )zM E EE γ γ⊥Δ = + , 

де символами  і ⊥  позначені паралельні і ортогональні до осі гексагональної  
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симетрії компоненти відповідних величин. Цей же вираз можна переписати через 
іншу величину, яку зручно вимірювати в експерименті, а саме – густину 
прикладеної до зразка електричної потужності / /P V UI V= (тут V – об’єм зразка): 

 ( ) ( )311 333 ||||
/ , /z zM P V M P Vγ ρ γ ρ⊥⊥

Δ = Δ = .   (12) 
Порівнюючи вигляд другого доданку в (11) зі стандартним виразом для густини 

енергії одновісної анізотропії типу „легка вісь” 2
3A uW K α= − , знаходимо, що для 

електричного поля, прикладеного вздовж осі симетрії, індукована електричним 
полем зміна ефективної константи одновісної анізотропії задається формулою 

( ) 2
3333 3311 || 3333 3311 ||||

(( ) ) /u P VEK δ δ δ δ ρ−− =Δ = .   (13а) 
Якщо ж струм протікає в площині, перпендикулярній до цієї осі, вираз стає 

значно складнішим. Тим не менш, наближено маємо  
( ) ( )1133 1111 22111/ 2( ) /uK P Vδ δ δ ρ⊥⊥
Δ − +≈ .    (13б) 

Таким чином, нелінійний МЕ вплив на намагніченість насичення та константу 
одновісної анізотропії для гексаферитів М-типу є анізотропним (залежить від 
напрямку електричного поля відносно осі симетрії). 

Відзначимо також, що МЕ зміна такого практично важливого магнітного 
параметра як ефективне поле одновісної анізотропії, що, за визначенням, задається 
виразом 2 /a u zH K M= , описується формулою ( )/ / /u ua a z zH H K K M M−Δ Δ Δ≈ . 

Експериментальні дослідження проведено на монокристалах стронцієвого 
гексафериту М-типу SrFe12O19. Зразки були порізані у формі тонких пластинок так, 
щоб вісь симетрії була направлена нормально до поверхні. Для створення 
електричних контактів на зразки методом магнетронного розпилення наносилися 
електроди з платини (див. Рис. 19). Вимірювальна комірка складалася з мідної 
пластинки з припаяним феритовим зразком, що прикладалася до відкритого фланця 
прямокутного металевого хвилеводу. Зовнішнє магнітне поле було спрямовано 
вздовж кристалічної осі симетрії гексафериту, тобто нормально до поверхні зразка. 

 
Рис. 19. Вимірювальна комірка та схема проведення досліджень 

 
Дослідження МЕ ефектів проводилося за радіоспектроскопічною методикою, 

шляхом вимірювання зміни частот магнітних коливань при протіканні крізь зразок 
постійного електричного струму. Для зразка в багатодоменному стані частота 
власних магнітних збуджень є, як відомо, 0( 0)r af H Hγ= = , а для коливань у 
насиченому стані з малим хвильовим вектором зсув частоти наближено задається 
виразом ( ){ }

0 0(4 )nm
r a zzf H H N Mγ πΔ ≈ Δ + Δ − Δ .    

Отже, порівняння результатів вимірювань зсуву частот для багатодоменного і 
насиченого станів дозволяє встановити окремо величини aHΔ  та 0(4 )MπΔ . Як видно 
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із Рис. 20, вони є лінійно пропорційними до густини електричної потужності, 
прикладеної до досліджуваного зразка, як це і передбачає теорія. 

  
Рис. 20. а) Зсуви частоти магнітних резонансів у доменному і насиченому 

станах та б) розраховані із них зміни поля одновісної анізотропії і намагніченості 
насичення залежно від густини прикладеної до зразка потужності  

 
Окрім гексафериту стронцію проведено дослідження монокристалічного 

гексафериту барію BaFe12O19 та заміщених алюмінієм стронцієвих гексаферитів 
SrAl0.4Fe11.6O19 та SrAl0.8Fe11.2O19, які продемонстрували якісно подібні результати. 

Далі було проведено експерименти на чистому гексафериті стронцію при 
протіканні струму перпендикулярно до осі кристалографічної симетрії. Схема 
металізації зразка тепер була іншою: контактні площадки з платини наносилися 
тільки на одну із поверхонь у вигляді двох вузьких смужок на протилежних краях 
резонатора, що забезпечувало протікання струму в площині (див. Рис. 21). 

   
Рис. 21. Вимірювальна комірка для експериментів з протіканням електричного 

струму перпендикулярно до осі симетрії гексафериту та зміни його магнітних 
параметрів залежно від прикладеної електричної потужності 

 
За результатами проведених експериментів було знайдено, що намагніченість і 

константа анізотропії залежать від густини прикладеної електричної потужності 
лінійно, причому коефіцієнти пропорційності становлять -(11.5±1.2) Гс·мм3/Вт та 
-(1160±120) ерг/Вт, відповідно (див. Рис. 21б). Для порівняння, при протіканні 
струму вздовж гексагональної осі гексафериту стронцію, були отримані наступні 
коефіцієнти: -2 Гс·мм3/Вт і -170 ерг/Вт. Отже, різні напрямки протікання струму 
характеризуються нелінійними МЕ коефіцієнтами, які відрізняються приблизно в 6-
7 разів, що дає змогу говорити при яскраво виражену анізотропію нелінійних 
струмових МЕ ефектів у гексаферитах М-типу. 
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Теоретичний опис магнітоелектричних ефектів у фериті Y-типу було проведено 
аналогічно з урахуванням того, що при розташуванні магнітних моментів у „легкій 
площині” зразка точкова група магнітної симетрії, в загальному випадку, 
зменшується з m3  в парамагнітному стані до 1 . Тоді для випадку, коли електричне 
та магнітне поля є паралельними і лежать в площині плівки, отримуємо наближено 

( )0 3334 4BEEM P
V

π πγ ρ⊥Δ ≈ , 3311 3322 3333 3322 0
3333

0 0

( ) 44( )
2 2

a
a

H MH P
VH
P

M
δ δ δ δ πδ ρ⊥

⎛ ⎞+ − +
Δ ≈ − +⎜ ⎟

⎝ ⎠
. (14) 

Відзначимо, що для дотично намагніченого гексафериту з анізотропією типу 
„легка площина” частота феромагнітного резонансу задається виразом 

( )2 2
0 0 04FMR af H H H Mγ π= + +  [2*]. Отже, магнітні параметри фериту входять до цієї 

формули у вигляді певної лінійної комбінації, зміна якої буде визначатися виразом 

( ) 0
0 333 3333 3311 3322 3333 3322

0 0

444 ( ) 4 1/ 2( ) 1/ 2( /) a
a

H MM H P
M H

P Vππ πγ δ δ δ δ δ ρ⊥

⎛ ⎞⎛ ⎞+
Δ + = + − + + −⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠

. (15) 

Експерименти були проведені на феритовому резонаторі, виготовленому із 
монокристалу гексафериту Y-типу Ba2Zn2Fe12O22. Кристалографічна вісь симетрії 
була направлена нормально до зразка, відповідно легка площина співпадала з його 
розвиненою поверхнею. Металізація була нанесена за схемою, описаною в 
попередньому пункті. Резонатор розташовувався безпосередньо під 
мікросмужковою лінією передачі, що мала S-подібну форму для забезпечення 
ортогональності між статичним та динамічним магнітними полями, див. Рис. 22а.  

  
Рис. 22. Схематичне зображення експериментальної вимірювальної комірки та 

зсув резонансної частоти магнітного резонатора з гексафериту Y-типу як функція 
прикладеної електричної потужності за різних значень H0 

 
У ході вимірювань знайдено, що при центральних частотах в інтервалі від 8 до 

17 ГГц керований електричним струмом зсув частоти досягав 1.1-1.4 ГГц, що 
становило 10-12% від центральної частоти (див. Рис. 22). Величина нахилу кривих 

rfΔ  від P поступово зростає від -(11.9±0.2) МГц/мВт для найменшого поля до 
-(16.4±0.3) МГц/мВт для найбільшого. Оскільки в експериментах доменний 
резонанс у досліджуваних зразках не спостерігався, безпосереднє визначення 
величини зміни поля одновісної анізотропії було неможливим. Однак розрахована з 
експериментальних даних зміна комбінації намагніченості насичення та поля 
анізотропії 04 aM Hπ +  показала лінійну залежність від прикладної потужності для 
всіх значень зовнішнього поля H0, що узгоджується з формулою (15).  
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ВИСНОВКИ 
 
У дисертації вирішено важливу наукову та прикладну проблему пошуку нових і 

поглибленого аналізу відомих ефектів взаємодії електричної та магнітної підсистем 
у феритах та композитних структурах на їх основі за кімнатної температури, 
вивчено вплив зовнішніх електричного та магнітного полів на ці структури та 
обґрунтовано можливість побудови на їх основі різноманітних керованих пристроїв 
аналогової обробки сигналів мікрохвильового діапазону. 

1. Проблема дослідження ефекту розщеплення магнітним полем мод 
резонаторів із феритів, який є наслідком взаємодії електричної та магнітної 
підсистем у магнітних діелектриках, вирішена із застосуванням єдиного 
концептуального підходу. Експериментально знайдено, що завдяки магнітній 
підсистемі, має місце перестроювання частот власних магнітодинамічних мод 
зовнішнім магнітним полем на величину від 1 ГГц для ферит-гранатових 
резонаторів до 10 ГГц для гексаферитових резонаторів за центральної частоти 40-
110 ГГц та помірних значень керуючого магнітного поля. Встановлено, що 
найбільше розщеплення має місце для основних азимутально-неоднорідних мод, 
зменшуючись при збільшенні номера моди. В ході експериментів уперше 
експериментально виявлено гістерезис частотно-польової залежності 
магнітодинамічних мод, який є відображенням бістабільності стану магнітної 
підсистеми гексафериту, коли при одному і тому ж значенні поля підмагнічування 
гексаферит може перебувати або в однодоменному, або в ненасиченому стані. 
Розвинута наближена аналітична теорія аксіально-неоднорідних мод дискового 
феритового резонатора, яка враховує специфічні властивості анізотропних 
магнітних матеріалів та кількісно описує спостережувані явища як в дорезонансній, 
так і в зарезонансній областях. 

2. Продемонстрована можливість застосування ефекту розщеплення мод 
феритових резонаторів у керованих магнітним полем приладах міліметрового 
діапазону, з перспективою його використання на субтерагерцових частотах. 
Запропоновано та експериментально протестовано макети вказаних пристроїв, 
зокрема оригінальні конструкції фазообертачів, в діапазоні від 20 до 90 ГГц, де 
центральні частоти резонаторів визначалися, в першу чергу, квазідіелектричними 
резонансами, які мали місце і без підмагнічуючого поля, що є суттєвою перевагою 
таких конструкцій. Встановлено, що: 

резонансний вентиль з гексафериту барію, частота якого перестроюється в 
діапазоні 85-90 ГГц, демонструє рівень розв’язки не гірше ніж 20 дБ;  

резонансний фазообертач з робочою частотою 80 ГГц здійснює керовану 
перестройку фази на 60° при внесених втратах у межах 1.5-4 дБ; 

дискретний фазообертач частотного діапазону 35-36 ГГц на основі явища 
гістерезису частотно-польової залежності магнітодинамічних мод реалізує фазові 
зсуви з фактором якості 45-80°/дБ. 

Крім того, смугопропускаючі фільтри із нікель-цинкового фериту К- та Ка- 
діапазонів забезпечують перестройку частоти на 0.3-1.3 ГГц при внесених втратах 2-
5 дБ та здатні працювати при вхідних потужностях до, як мінімум, 100 мВт, що є 
принциповою перевагою порівняно з традиційними феритовими приладами. 
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3. В результаті експериментального та теоретичного вивчення ефекту 
гібридизації електромагнітних та спінових коливань у структурах «діелектричний 
резонатор-феритовий резонатор» показано, що хід частотно-польових залежностей 
для гібридних мод повністю відповідає моделі зв’язаних коливань. Знайдено, що 
зв’язок між електромагнітними та спіновими резонансами в структурах діелектрик-
ферит дає можливість керувати релаксаційними властивостями гібридних коливань, 
зокрема, добротність квазімагнітостатичних коливань магнітної підсистеми може 
бути підвищена за рахунок менших втрат у діелектричній підсистемі. При вивченні 
високочастотних властивостей гібридизованих коливань у композитному 
резонаторі, що складається з діелектрика та слабкого феромагнетика, 
продемонстрована можливість керування властивостями таких резонаторів у 
сантиметровому діапазоні аномально низькими магнітними полями. 
Експериментально реалізовано керування частотою, рівнем внесених втрат та 
добротністю гібридних коливань у структурах «діелектрик-ферит нікелю» та 
«діелектрик-гексаферит барію». Отримані результати якісно та кількісно 
відповідають передбаченням, зробленим на основі теорії збурень з урахуванням 
особливостей тензорів магнітної сприйнятливості відповідних 
магнітовпорядкованих матеріалів. 

4. Запропоновано феноменологічну теорію механізму впливу механічної 
деформації на спін-орбітальну взаємодію у феритах кубічної симетрії. Показано, що 
у гетероструктурі «анізотропний ферит-п’єзоелектрик» індукована деформацією 
п’єзоелектрика (електричної підсистеми) магнітна анізотропія у феритових шарах з 
орієнтацією (100) та (111) може бути представлена в рамках трипараметричної 
моделі, знайдені вирази для відповідних внесків у константи анізотропії. Доведено, 
що домінуючим є внесок деформації в одновісну анізотропію першого порядку, що 
відповідає квадратичній частині спін-орбітальної енергії. Показано, що 
експериментальні результати по керуванню частотами магнітостатичних резонансів 
у такій структурі електричним полем пояснюються на основі існуючої теорії 
магнітостатичних коливань в анізотропному фериті у припущенні, що створена 
п’єзоелектриком механічна напруга впливає лише на поле одновісної анізотропії 
першого порядку, а зміною інших полів анізотропії можна знехтувати. Такий 
механізм керування характеризується надзвичайно низькими енерговитратами, 
порівняно з відомими у традиційній спінтроніці. 

5. Уперше оптичними та радіоспектроскопічними методами досліджено 
статичні та динамічні властивості ненасиченого стану феритової плівки залізо-
ітрієвого гранату, механічно зв’язаної з п’єзоелектричним шаром цирконату-
титанату свинцю. Теоретично обґрунтоване та експериментально реалізоване 
керування доменною структурою феритових плівок електричним полем у композиті 
«ферит-п'єзоелектрик». Знайдено, що прикладання електричної напруги до 
п’єзоелектрика викликає, за певного порогового значення, перебудову доменної 
структури магнітної підсистеми (фазовий перехід першого роду), яка 
супроводжується переорієнтацією магнітних моментів доменів від напрямків, 
нормальних до площини плівки до похилих. Представлена аналітична теорія 
пояснює спостережуваний стрибок намагніченості. Теоретична оцінка напруги, за 
якої відбувається перехід між двома магнітним станами, узгоджується з 
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експериментально виміряним значенням. Показана можливість використання такого 
композиту для модуляції оптичного випромінювання, дифрагованого на доменній 
структурі, стан якої перемикається між двома фазами змінною електричною 
напругою звукової частоти. Окрім цього, знайдено, що механічна деформація, 
створена п’єзоелектричною складовою структури, призводить до суттєвої 
перестройки частот магнітостатичних коливань на 12-15% при початковій частоті 
0.85-0.95 ГГц. Результати цих досліджень можуть стати основою для створення 
нового покоління пристроїв магнітооптики, спінтроніки та стрейнтроніки, що 
працюють при малих підмагнічуючих полях або і зовсім без них.  

6. Уперше запропоновано, теоретично і експериментально досліджено 
оригінальні конструкції дволанкових фільтрів на основі композитних ферит-
п’єзоелектричних резонаторів з індивідуальним керуванням амплітудно-частотними 
характеристиками окремих ланок за рахунок незалежної подачі електричної напруги 
на відповідні елементи, що забезпечує можливість керування не тільки частотою 
власних коливань магнітної підсистеми, а і формою смуги пропускання чи 
загородження фільтра статичним електричним полем. Проведене теоретичне 
моделювання багатоланкових смугопропускаючих фільтрів показало, що форма 
смуги пропускання може регулюватися від кривої з одним максимумом до 
двогорбої. При експериментальному дослідженні конструкції дволанкового 
смугозагороджуючого фільтра з подвійним керуванням електричним та магнітним 
полями продемонстрована можливість суттєвої модифікації амплітудно-частотної 
характеристики фільтра, зокрема, величини максимальних внесених втрат на 
центральній частоті та ширини смуги режекції по рівню 3 дБ. Дана властивість 
фільтра має перспективи застосовування в адаптивних системах аналогової обробки 
інформаційних сигналів. 
 В ході експериментальних досліджень магнітоелектричного ефекту в 
твердотільних гіраторах на основі тришарових планарних структур «ферит-
п’єзоелектрик-ферит», на частотах, близьких до частоти основної моди 
електромеханічного резонансу композитної структури, отримано ККД передачі 
енергії понад 85%.  

7.  Уперше експериментально виявлені та теоретично пояснені нелінійні 
струмові магнітоелектричні ефекти у феритах за кімнатної температури в 
насиченому та багатодоменному станах. Доведено, що в гексаферитах М- та Y–типів 
при протіканні крізь зразок постійного струму, пов’язаного з механізмом стрибкової 
провідності, відбуваються зміни магнітних параметрів (намагніченість насичення та 
константа анізотропії), які є лінійно пропорційними до густини прикладеної 
електричної потужності. В результаті виникає принципово нова можливість 
керування частотами магнітостатичних резонансів. Виміряний зсув частоти 
феромагнітного резонансу складав до +400 МГц для незаміщених гексаферитів М-
типу, до +700 МГц для заміщених гексаферитів М-типу (на частотах 50-67 ГГц) і до 
-1400 МГц для гексафериту Y-типу на частотах 10-15 ГГц. Знайдено, що дані 
ефекти, у випадку протікання струму в базисній площині, є суттєво (в 6-7 разів) 
більшими, ніж при протіканні струму вздовж гексагональної осі, що свідчить про їх 
яскраво виражену анізотропію.  



32 
 

Розвинута теорія магнітоелектричних ефектів в феримагнетиках з 
урахуванням спонтанної намагніченості і спін-орбітальної взаємодії, яка враховує 
взаємодію між електричною та магнітною підсистемами залученням до вільної 
енергії феромагнетика квадратичних по електричному полю доданків, сумісних з 
кристаломагнітною симетрією матеріалу, і результати якої якісно узгоджуються з 
експериментальними даними. Дані ефекти відкривають нові шляхи до кардинальної 
мініатюризації керованих пристроїв аналогової обробки сигналів міліметрового 
діапазону, які до того ж будуть відрізнятися пониженим енергоспоживанням.  
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АНОТАЦІЯ 
Попов М. О. Взаємодія електричної та магнітної підсистем у феритах і 

композитних структурах на їх основі. – Рукопис. 
 Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних 

наук за спеціальністю 01.04.03 – радiофiзика. Київський національний 
університет iменi Тараса Шевченка, Київ, 2020. 

  
У дисертації вирішено важливу наукову та прикладну проблему пошуку нових і 

поглибленого аналізу відомих ефектів взаємодії електричної та магнітної підсистем 
у феритах та композитних структурах на їх основі за кімнатної температури, 
вивчено вплив зовнішніх електричного та магнітного полів на ці структури та 
обґрунтовано можливість побудови на їх основі різноманітних керованих пристроїв 
аналогової обробки сигналів мікрохвильового діапазону. 

Застосовано єдиний концептуальний підхід до аналізу ефекту розщеплення мод 
у феритових резонаторах міліметрового діапазону, зв’язаних електромагнітно-
спінових коливань у ферит-діелектричних резонаторах, механізму впливу 
електричного поля на частоти магнітостатичних резонансів у гетероструктурі 
«п’єзоелектрик-феритова плівка», статичних та динамічних властивостей 
багатодоменного стану феритової плівки в тій же структурі.  

Уперше експериментально виявлено та теоретично досліджено нелінійні 
струмові магнітоелектричні ефекти у феритах.  

Запропоновано застосування досліджених ефектів у приладах аналогової 
обробки інформації міліметрового діапазону.  

 Ключові слова: магнітодіелектричний резонатор, магнітоелектричний ефект, 
ферит-п’єзоелектричний композит, доменна структура, гексаферити, борат заліза. 
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Попов М. А. Взаимодействие электрической и магнитной подсистем в 
ферритах и композитных структурах на их основе. – Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических 
наук по специальности 01.04.03 – радиофизика. Киевский национальный 
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В диссертации решена важная научная и прикладная проблема поиска новых и 

углубленного анализа известных эффектов взаимодействия электрической и 
магнитной подсистем в ферритах и композитных структурах на их основе при 
комнатной температуре, изучено влияние внешних электрического и магнитного 
полей на эти структуры и обоснована возможность построения на их основе 
разнообразных управляемых устройств аналоговой обработки сигналов 
микроволнового диапазона. 

Применен единый концептуальный подход к анализу эффекта расщепления мод 
в ферритовых резонаторах миллиметрового диапазона, связанных электромагнитно-
спиновых колебаний в феррит-диэлектрических резонаторах, механизма влияния 
электрического поля на частоты магнитостатических резонаторов в гетероструктуре 
«пьезоэлектрик-ферритовая пленка», статических и динамических свойств 
многодоменного состояния ферритовой пленки в той же структуре.  

Впервые экспериментально найдены и теоретически исследованы нелинейные 
токовые магнитоэлектрические эффекты в ферритах.  

Предложено применения исследованных эффектов в приборах аналоговой 
обработки информации миллиметрового диапазона.  

 Ключевые слова: магнитодиэлектрический резонатор, магнитоэлектрический 
эффект, феррит-пьезоэлектрический композит, доменная структура, гексаферриты, 
борат железа. 

 
ABSTRACT 

Popov M. O. Interaction between electric and magnetic subsystems in ferrites 
and composite structures on their basis. – Manuscript.  

The thesis for the Doctor of Science in Physics and Mathematics scientific 
degree by speciality 01.04.03 – radiophysics. Taras Shevchenko National University 
of Kyiv, Kyiv, 2020. 

 
The thesis solves the important fundamental and applied problem of searching for 

new and in-depth analyzing of already known effects of the interaction between electric 
and magnetic subsystems in ferrites and composite structures on their basis at room 
temperature, study of the influence of electric and magnetic fields on the abovementioned 
structures and the justification of their possible usage in a tunable analog signal processing 
microwave devices.  

The unified conceptual approach was applied to the analysis of the mode-splitting 
effect in cylindrical ferrite resonators made from single-crystal cubic yttrium-iron garnet 
ferromagnet and single-crystal M-type hexaferrite in the millimeter wave band. It was 
shown that frequencies of eigenmodes with non-zero azimuthal indices can be tuned with 
external magnetic field by more than 1 GHz in the former case and by 10 GHz in the 
latter. For the first time the hysteresis behavior of magnetodynamic modes frequency with 
magnetic field was observed in barium hexaferrite resonator. The designs of various 
waveguide and microstrip line based analog signal processing microwave devices such as 
resonance isolators, phase shifters and band-pass filters operating in the range 20-90 GHz 
were suggested and characterized. They all make use of the abovementioned effect which 
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is a direct result of the interaction between electric and magnetic subsystems in magnetic 
dielectrics. 
 The resonance and relaxation properties of the coupled electromagnetic-spin 
oscillation in ferrite-dielectric resonators as well as the high-frequency properties of 
hybrid oscillations in composite resonator comprising dielectric and weak ferromagnet 
(iron borate) were investigated. The possibility of noticeable modification of composite 
resonator’s transmission characteristics, including resonance frequency, linewidth and 
insertion losses, under the application of external magnetic field was experimentally 
demonstrated.  

The phenomenological theory of strain induced effective magnetic anisotropy 
constants for the two-layer mechanically coupled ferrite-piezoelectric heterostructure was 
introduced and experimentally verified. It was shown that the influence of piezoelectric-
generated mechanical stress on the first order uniaxial anisotropy constant in ferrite film is 
the dominant effect in this case.  
 For the first time the static and dynamic properties of the domain structure in two-
layer mechanically coupled ferrite-piezoelectric composite were studied by the 
combination of optical and radiospectroscopic techniques. It was shown that application of 
electric field to the piezoelectric component results in domain resonances frequency 
change, reorientation of the static magnetic moments inside the domain structure and 
control of the light scattering by the domains. These effects may become the base for the 
next generation magnetooptical, spintronic and straintronic devices. 

The experimental investigations of the two-stage filter prototype with adaptive 
characteristics were conducted. The resonance elements of the filter were made from the 
composite ferrite-piezoelectric structures. By the independent electric tuning of resonance 
frequency of each stage the insertion losses at center frequency were modified by 14-17 dB 
and 3 dB rejection bandwidth changed in 1.4-1.9 times (depending on the central 
frequency).  
 For the first time the room temperature current-induced nonlinear magnetoelectric 
effects in the ferrites were experimentally observed and theoretically investigated. It was 
shown that these effects may find its practical application in current-tunable centimeter 
and millimeter wave signal processing devices with smaller size, weight and reduced 
power consumption. It was pointed out that utilization of the domain modes tuning may 
allow to completely get rid of bulky and heavy bias magnetic system in the millimeter 
wave devices design.  

Keywords: magnetodielectric resonator, magnetoelectric effect, domain structure, 
ferrite-piezoelectric composite, hexaferrites, iron borate.  




