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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Дисертація присвячена дослідженню та моделюванню характеристик 

хвильових процесів в шаруватих, комплексних і активних середовищах різної 

фізичної природи, з об’ємними та поверхневими нелінійностями, включаючи як 

штучно створені метаматеріали (ММ), плазмові та гіротропні середовища, так і 

природні середовища (зокрема систему «літосфера-атмосфера-іоносфера (ЛАІ)»); 

розробці методів для теоретичного дослідження хвильових процесів, що 

відбуваються у вищеозначених шаруватих середовищах; пошуку та поясненню 

нових хвильових ефектів у таких струкутрах; дослідженню можливостей здійснення 

контролю/управління характеристиками хвильових процесів у зазначених 

середовищах за рахунок застосування неоднорідних та нестаціонарних зовнішніх 

полів.  

Актуальність теми. Останніми роками інтенсивно проводяться 

експериментальні та теоретичні дослідження нелінійних хвильових процесів, що 

відбуваються у шаруватих і комплексних природних середовищах та штучно 

створених композитних структурах, в тому числі ММ, гіротропних і плазмових 

середовищах [1*-26*]. Фізика ММ, які є одним із визначних відкриттів 2000-х років, 

включає хвильові процеси, що відбуваються в діапазоні від ультранизькочастотного 

(УНЧ) до оптичного [3*, 2*]; метаматеріальну плазмоніку [2*, 4*], фізику 

гіротропних (бі-анізотропних) середовищ з натуральною або наведеною магнітною 

(електричною) оптичною активністю [1*, 3*]. ММ, як активні [3*, 8*], так і 

нелінійні [2*, 3*], визначаються хімічним складом та структурою середовища [3*], 

що містить активні та нелінійні метачастинки [4*]. Сучасні нанотехнології 

дозволяють отримати необхідні конструкцію та композицію ММ для 

цілеспрямованого забезпечення особливого відгуку системи на зовнішнє 

опромінення [1*-3*], який зазвичай є недосяжним у природних середовищах, де 

поєднується низка особливих рис в одному середовищі: специфічні хвильові 

резонанси [3*]; значна концентрація поля [5*] в наноплазмонних ММ з 

відповідними нано-метачастинками [3*]; резонансна нелінійність [2*]; ефективна 

контрольованість хвильових процесів за рахунок використання феромагнетиків, 

магнітооптичних матеріалів, рідких кристалів та статичних або змінних полів 

(електричного, магнітного, пружного [2*, 3*, 18*]); нелокальність відгуку [5*], бі-

анізотропія та відмінність магнітної проникності спеціально сконструйованого 

середовища від одиниці [3*]; можливість дифракційного менеджменту [9*], тобто 

управління коефіцієнтом дифракції [25*], яка розуміється «в широкому сенсі» [26*] 

як відхилення поширення імпульсів від законів геометричної оптики, а коефіцієнт 

дифракції – як відповідний коефіцієнт в еволюційному рівнянні для амплітуди 

огинаючої імпульсу. ММ можуть бути використані для контролю поширення 

нелінійних хвиль (солітонів) [10*, 11*], у тому числі таких, що визначаються 

відносно широким спектром, специфічною дисперсією (з від’ємними ,  , що 

забезпечує негативну фазову поведінку ММ/ поширення обернених 

електромагнітних хвиль) [3*] та дифракцією [10*], режимами з | |,| |   близькими 

до нульового значення та підвищеною нелінійністю [6*], широкими можливостями 

щодо маніпулювання напрямками поширення енергії в ММ, що призвело до 
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розвитку трансформаційної оптики [7*]. Дослідження властивостей реактивно 

згасаючих хвиль в шаруватих ММ є важливими, зокрема, для побудови ідеальних та 

субхвильових лінз (суперлінз) [3*].  

Зважаючи на вищевказані властивості ММ та глибоку фізичну аналогію [6*, 

17*] між закономірностями хвильових процесів, що відбуваються в шаруватих 

гіротропних/кіральних, гіперболічних [4*] та нелінійних штучних ММ та в 

шаруватій нелінійній гіротропній та анізотропній активній природній системі 

літосфера-атмосфера-іоносфера-магнітосфера (ЛАІМ), є доречним використати 

уніфікований метаматеріальний підхід [28*, 19*, 20*] до дослідження механізмів 

хвильових зв’язків у системі ЛАІМ [21*, 17*]. Цей підхід передбачає, зокрема, 

врахування повного спектру хвиль при моделюванні метаматеріальних та 

ефективних «атмосферно-іоносферних лінз» із включенням реактивних (тих, що не 

поширюються в середовищі) мод та їх можливих резонансів, зокрема для 

атмосферних гравітаційних хвиль (АГХ); про «атмосферно-іоносферні лінзи» можна 

говорити, якщо в іоносфері утворюються «зображення» у вигляді збурень 

іоносферних параметрів, що відповідають, наприклад, сейсмогенним атмосферним 

джерелам; такі збурення можуть проникати до іоносфери за рахунок, зокрема 

електромагнітного, електростатично-фотохімічного та АГХ-механізмів сейсмо-

іоносферних зв’язків [13*, 17*, 21*]. Метаматеріальний підхід включає врахування 

дисперсії АГХ, аналогічної до дисперсії електромагнітних хвиль у гіперболічних 

ММ [4*]; використання методу для виведення нелінійних еволюційних рівнянь для 

хвиль у шаруватих середовищах (nonlinear evolution equations for waves in layered 

structures) (НЕРШC/NEELS), що розвивається в даній дисертації, для оцінки 

сейсмогенних збурень характеристик електромагнітних хвиль, які поширюються у 

хвилеводі «Земля-іоносфера»; застосування квазідвовимірного наближення для 

дослідження хвильових явищ (у тому числі, вихрових збурень) відповідних типів у 

контрольованих зовнішніми полями гіротропних та кіральних середовищах різної 

фізичної природи; розвинення та використання комбінації методів комплексної 

герометричної оптики та повнохвильового розв’язку рівнянь Максвелла (з 

нелінійною поляризацією) для мезомасштабного ММ, що включає області з різними 

просторовими масштабами неоднорідностей.  

Для багатьох нелінійних шаруватих середовищ важливою є поверхнева 

нелінійність, яка зосереджена в приповерхневих шарах з товщинами, значно 

меншими за всі характерні розміри задачі. Внесок у нелінійні хвильові ефекти від 

поверхневої нелінійності може навіть перевищувати внесок від об’ємної 

нелінійності. Резонансна нелінійність та контрольованість важливі для створення 

функціональних та нелінійних метаповерхонь [2*]. 

Розглянуті напрямки досліджень є перспективними для систем обробки 

сигналів, космічних та біомедицинських технологій, побудови активних приладів на 

основі квантової плазмоніки [20*, 4*], створення оптичних процесорів [3*], 

іоносферного моніторингу, космічної погоди [12*] та дослідження механізму впливу 

потужних явищ у нижній атмосфері та літосфері (циклони, землетруси) на 

іоносферу [21*, 17*] з метою зниження негативних наслідків таких явищ.  

Для реалізації вищеозначених властивостей шаруватих активних ММ, 

гіротропних та плазмових середовищ, в аспектах розвитку теорії нелінійних 
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хвильових процесів в таких середовищах, а також нових застосувань, необхідне 

вирішення нових задач, що були недостатньо, або зовсім не досліджені до початку 

дисертації. До таких задач належать знаходження нетривіальних хвильових 

структур в шаруватих нелінійних та активних середовищах з об’ємними та 

поверхневими нелінійностями, пошук нових хвильових ефектів в активних та 

нелінійних шаруватих середовищах, розробка методів для моделювання та 

управління характеристиками хвильових процесів в шаруватих структурах з 

нестаціонарними та неоднорідними зовнішніми полями.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, темами, планами. Дослідження, 

викладені в дисертації, виконувались у відповідності з планом науково-дослідних 

тем, що ведуться на кафедрі астрономії та фізики космосу та у науково-дослідній 

лабораторії «Фізика космосу» фізичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка в рамках бюджетних тем «Дослідження 

динамічних процесів у геліосфері, магнітосфері та атмосфері землі за результатами 

наземних та супутникових вимірювань» (№ ДР 0101U002469) 2001-2005 рр., 

«Динамічні процеси в навколоземному космосі, верхній атмосфері та озоносфері в 

аспекті сонячно-земних зв’язків» (№ ДР 0106Г006356) 2006-2010 рр., 

«Фундаментальні дослідження в галузі фізики конденсованого стану і елементарних 

частинок, астрономії і матеріалознавства для створення основ новітніх технологій» 

(№ ДР 0111Г004954) 2011-2015 рр., «Взаємодія частинок, хвиль і електромагнітного 

поля з конденсованим середовищем, атмосферою, магнітосферою, наноструктурами 

і метаматеріалами» (№ ДР 0116U002563) 2016-2018 рр. 

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є побудова теорії нелінійних 

хвильових процесів у шаруватих, комплексних та активних середовищах різної 

фізичної природи, включаючи ММ, гіротропні та плазмові середовища, за наявності 

об’ємних та поверхневих нелінійностей і виявлення закономірностей цих процесів; 

виявлення нових хвильових структур та ефектів у вищеозначених середовищах, що 

виникають за рахунок резонансних, помірних і сильних нелінійностей; знаходження 

можливостей контролю/управління хвильовими процесами у таких середовищах за 

допомогою неоднорідних та нестаціонарних зовнішніх полів.  

Для досягнення поставленої мети в дисертації розв’язані наступні задачі: 

1. Розвинути метод NEELS для дослідження нелінійної еволюції хвильових 

процесів у шаруватих структурах, із врахуванням як об’ємної, так і поверхневої 

нелінійностей, а також активності та вищих нелінійних ефектів в середовищах.  

2. Визначити внесок всіх типів нелінійностей в нелінійні члени еволюційних 

рівняннь для поверхневих плазмонів у системі «напівнескінчена холодна плазма - 

напівнескінчений діелектрик». При умові часового резонансу другої гармоніки, 

дослідити роль поверхневої нелінійності, порівняно з об’ємною, в еволюції 

зв’язаних основної та другої гармонік поверхневих плазмонів.  

3. З використанням методу NEELS, дослідити нетривіальні хвильові ефекти 

при формуванні та поширенні просторових і просторово-часових структур у 

феромагнітних шарах при наявності дисипації та параметричного підсилення.  

4. Визначити шляхи та умови ефективного керування характеристиками хвиль  

у шаруватих ММ, гіротропних, кіральних і плазмових середовищах за допомогою 

неоднорідних та нестаціонарних зовнішніх полів. 
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5. Розвинути теорію підсилення електромагнітних хвиль в активних 

ізотропних та бі-анізотропних шаруватих ММ та феромагнетиках, включаючи (а) 

теорію просторового підсилення у ММ, (б) наскрізний метод моделювання для 

нелінійних хвиль у шаруватих бі-анізотропних ММ з нелінійними активними 

метачастинками, складовою частиною якого є метод NEELS, та визначити 

можливість ефективного параметричного підсилення, (в) дослідити формування та 

можливість підсилення хвильових структур у шаруватих активних нелінійних 

діелектрично-феромагнітних середовищах з параметричною взаємодією. 

6. Дослідити можливість близького до ідеального фазового спряження в 

«майже безвідбиттєвому» режимі на нелінійній активній метаповерхні Гюйгенса як 

для лінійної падаючої, так і для нелінійно збудженої фазо-спряженої хвиль.  

7. Дослідити ефекти резонансної, сильної та порогової нелінійності в 

шаруватих ММ: (а) пороговий ефект стрибка точки фокусування в комбінованому 

лінійно-неоднорідному та нелінійно-однорідному метаматеріальному концентраторі 

поля; (б) порогове переключення між режимами (лінійного) відбиття та 

(нелінійного) проходження ТГц імпульсів крізь багатошаровий діелектрично-

графеновий ММ; (в) визначити умови переходу до режиму сильної нелінійності при 

гігантській резонансній генерації другої гармоніки поверхневих плазмонів; (г) 

визначити коефіцієнт нелінійності для вуглецевого композиту на основі аналізу 

характеристик електромагнітних хвиль, що проходять крізь шар композиту. 

8. Перенести підхід, що використовується у теорії ММ, для дослідження 

ефектів у природних середовищах, зокрема: (а) ефектів формування іоносферних 

зображень від електростатичних (квазістатичних) та атмосферно-гравітаційних 

джерел в нижній атмосфері (літосфері); (б) сейсмогенних збурень характеристик 

електромагнітних хвиль у хвилеводі Земля-Іоносфера (з використанням методу 

NEELS); (в) формування нелінійних двовимірних хвильових структур в іоносфері.  

Об'єктом дослідження є шаруваті структури, включаючи нелінійні MM, 

гіротропні та плазмові середовища. 

Предметом дослідження є хвильові процеси, що відбуваються у шаруватих 

нелінійних MM, гіротропних та плазмових середовищах; закономірності поширення 

електромагнітних хвиль та формування хвильових структур; виникнення нових 

хвильових структур (солітонів) та ефекти в ММ, гіротропних та плазмових 

середовищах з об’ємними, поверхневими, резонансними, помірними, сильними 

нелінійностями; закономірності та ефективні методи контролю хвильових процесів 

за рахунок використання неоднорідних та нестаціонарних зовнішніх полів. 

Методи дослідження. В дисертації застосовані відомі методи теоретичної 

фізики, в тому числі розв’язки диференційних рівнянь у звичайних та часткових 

похідних, варіаційні методи (формалізм Лагранжа), методи теорії плазми, твердого 

тіла, нелінійної оптики, квантової механіки. Для досягнення поставленої мети 

дисертації, розвинуті методи для дослідження хвильових ефектів у шаруватих, 

нелінійних та активних середовищах, включаючи метод NEELS. Числові розрахунки 

робилися на основі методів розщеплення за напрямками та фізичними факторами, 

спектрально-різницевого методу з контрольованими збіжністю та точністю. 
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Наукова новизна одержаних результатів  
1. Виведені співвідношення для визначення внеску об’ємної та поверхневої 

нелінійностей в еволюційні рівняння для амплітуди огинаючої хвильового пакету у 

шаруватих і комплексних середовищах різної фізичної природи на основі 

розвинутого у дисертації методу НЕРШС (NEELS). 

2. Вперше теоретично доведено існування нетривіальних двовимірних 

просторово-часових структур у шаруватих феромагнітних нелінійних і активних 

середовищах, зокрема, магнітних булетів. Вперше визначена роль дисипації для 

мультисолітонів, для яких знайдений ефект нелінійної замороженості. 

3. На основі розробленої в дисертації теорії запропонована можливість 

керування характеристиками часових солітонів  у шаруватих ММ з використанням 

магнітооптичного ефекту з нестаціонарним магнітним полем при наявності лінійних 

і нелінійних ефектів вищих порядків. 

4. На основі розвиненої в дисертації теорії: (1) доведено існування нових 

(квазі)двовимірних хвильових структур у гіротропних та кіральних середовищах із 

неоднорідними зовнішніми полями або фокусуючими елементами, а саме 

(а) нелінійних сфокусованих вихорів магнітостатичних хвиль у феромагнітних 

плівках при їх трихвильовій взаємодії з урахуванням самовпливу та крос-модуляції 

та (б) сконцентрованих квантовомеханічних хвиль електронних станів у графенових 

кіральних ММ з електрично-магнітними резонаторами та дифракційними 

решітками; (2) встановлена можливість існування великомасштабних нелінійних 

вихрових збурень протягом часу порядку десяти хвилин у квазідвовимірній 

іоносфері під контролем неоднорідного криволінійного геомагнітного поля, при 

наявності гігантської дифузійної дисипації.   

5. Вперше показано, що для забезпечення просторового підсилення 

електромагнітних хвиль та негативної фазової поведінки ММ з метачастинками, що 

навантажені на активні елементи, смуга частот, де відповідні елементи є активними, 

повинна бути скінченною. На основі аналізу трьох основних можливих джерел 

абсолютної нестійкості знайдені умови просторового підсилення при одночасній 

негативній фазовій поведінці ММ з метачастинками, які навантажені на активні 

елементи з частотно-залежними провідностями. Розвинуто теорію підсилення 

електромагнітних хвиль в шаруватих бі-анізотропніх ММ.   

6. Встановлені нові ефекти резонансної та сильної нелінійності: (а) резонансна 

генерація гігантської другої гармоніки поверхневих плазмонів при вперше доведеній 

превалюючій ролі поверхневої нелінійності порівняно з об’ємною; (б) пороговий 

стрибок точки фокусування в активному нелінійному ММ концентраторі поля з 

ефектом формування сильно локалізованого поверхневого резонатора (гарячої 

точки), виявлений запропонованим комбінованим методом комплексної 

геометричної оптики і розв’язку рівнянь Максвелла з нелінійною поляризацією; (в) 

порогове переключення з режиму відбиття в режим проходження терагерцових 

імпульсів у нелінійному багатошаровому діелектрично-графеновому ММ.  

7. Метаматеріальний підхід, розвинений для випадку сейсмогенних хвильових 

явищ в системі ЛАІ. Вперше встановлена відповідність між просторовими формами 

приземних сейсмогенних джерел атмосферних гравітаційних хвиль і 

електростатичних полів та їх іоносферними проекціями/зображеннями; а також між 
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іоносферними збуреннями, ініційованими сейсмогенними хвильовими пакетами 

атмосферних гравітаційних хвиль, що випромінюються з нижньої атмосфери, та 

відповідними результатами супутникових спостережень в активній шаруватій 

гіротропній системі ЛАІ, зокрема в приекваторіальній області F іоносфери. 

Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення 

отриманих результатів полягає в можливості використання розроблених методів та 

знайдених нових хвильових ефектів для теорії нелінійних хвильових процесів в 

активних середовищах; комунікаційних та біомедичних технологіях, енергетики, 

моніторингу оточуючого середовища. У тому числі:  

- мeтoд NEELS для виведення еволюційних рівнянь для хвиль в активних та 

нелінійних середовищах – для визначення та оптимізації характеристик 

контрольованих лінійних та нелінійних пристроїв на основі анізотропних, 

гіротропних, кіральних, нелінійних та активних шаруватих середовищ (магнетиків, 

провідників, напівметалів та напівпровідників, діелектриків, ММ та ін.) від 

мікрохвильового до оптичного діапазону; наскрізний метод моделювання для 

визначення характеристик середовищ та нелінійних хвильових процесів – для 

керованих нелінійних активних приладів;  

- розвинутий метаматеріальний підхід – для моделювання хвильових процесів 

у мезомасштабних нелінійних активних середовищах, включаючи систему ЛАІМ і 

розробки методів прогнозування сейсмічних явищ і космічної погоди;  

- знайдені нові типи нелінійних структур (структури з просторовим 

двовимірним колапсом, магнітні булети, вихори, структури, що виникають в 

активному нелінійному середовищі з параметричним підсиленням) – для ліній 

затримки, обмежувачів амплітуди, генерації коротких імпульсів; нові способи 

контролювання солітонів – для пристроїв обробки інформації в майбутніх 

інтегральних оптичних системах; встановлений ефект «майже безвідбиттєвого 

фазового спряження» – для побудови суперлінз; запропонований нелінійний 

концентратор поля та новий ефект, пов’язаний зі стрибком точки фокусування – для 

генераторів гармонік та нелінійних антен; 

- знайдений пороговий ефект нелінійної трансформації режиму відбиття в 

режим проходження вхідного імпульсу –- для нелінійної обробки ТГц сигналів; 

- знайдені умови просторового підсилення - для побудови активних ММ з 

негативною фазовою поведінкою для розподілених підсилювачів різних діапазонів 

частот; 

- розвинена теорія шаруватих діелектрично-плазмових структур з об’ємними 

та поверхневими нелінійностями та генерації гігантської локалізованої плазмонної 

другої гармоніки – для високочутливих сенсорів. 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, положення та 

висновки, що виносяться на захист, отримано і сформульовано здобувачем 

особисто. У дисертаційній роботі узагальнюються результати теоретичних 

досліджень, проведених здобувачем особисто або під його безпосереднім 

керівництвом, в теорії хвильових процесів в шаруватих нелінійних та активних 

метаматеріалах, гіротропних та плазмових середовищах, з об’ємними та 

поверхневими нелінійностями. Результати досліджень обговорювалися й 

аналізувалися разом із співавторами та науковим консультантом проф. Мальнєвим 
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В.М. Роботи [21,22,27,34,55,56,58,60] виконані одноосібно. Внесок здобувача в 

роботах зі співавторами полягає в наступному: розробка/розвиток (визначальна роль 

в розробці/розвитку) теоретичних методів ( в тому числі NEELS, комплексної 

геометричної оптики – повнохвильового розв’язку рівнянь Максвелла з 

нелінійністю, виведення функції Лагранжа для магнітостатичних хвиль (МСХ) у 

гіротропних шаруватих середовищах та ін.) та участь у розробці відповідних методів 

– в [1,2,5,7-11,13,14,17-19,20,23-25,28,29,30,36,37,39,40,42-54,57-64] та 

[3,4,6,12,15,16,32,38,41], відповідно; знаходження нових хвильових ефектів, 

визначення характеристик та дослідження управління за допомогою зовнішніх 

нестаціонарних (неоднорідних) полів характеристиками поширення хвиль у 

шаруватих середовищах та участь у відповідних дослідженнях – в [1-3,5,7-10,17-

20,23-25,28-30,35-40,42-44,46-48,50-54,57,59,61-64] та [4,6,12-16,26,31-33,41,45,49], 

відповідно, причому в [1] та [41] результати викладені в параграфах 4 та 9.3, 

відповідно; розробка (визначальний внесок в розробку) числового методу/алгоритму 

та участь у розробці числового методу/алгоритму в [1,3,7,9,10,19,36,37,39,40,42-

44,48,53,59,61] та [5,6,13-18,20,23,24,26,28-30,32,38,45-47,49-52, 54,62-64], 

відповідно; числові розрахунки (визначальні числові розрахунки) та участь в 

числових розрахунках – в [7,10,17-20,25,32,42,48,51-53,62,63] та [2,3,5,6,9,13-

16,23,24,26,28-30,35,36, 40,43,44-47, 57, 61,64], відповідно; аналітичні обчислення 

(визначальний внесок в них) та участь в аналітичних обчисленнях – в [2,5,7-12, 17-

20,23-25,28-30,35-40,42-48,50-54,59,61-64] та [3,4,6,13-16,26,33,41], відповідно; 

постановка задачі/визначальний внесок у постановку задачі та участь у постановці 

задачі – в [1-3,5,7-11,20,23,24,28,29,35-37,39,40,42-44,48,51-54,57,59,61,64] та [4,6,12-

19,30-32,41,45-47,49,50,62,63], відповідно; аналіз та інтерпретація отриманих 

результатів/визначальна роль в аналізі та інтерпретації та участь в аналізі та 

інтерпретації результатів – в [5,7-11,16-25,28-30,35-37,39,40,42-44,46-48,50-

54,57,59,61-64] та [1-4,6,12-15,26,31-33,38,41,45,49], відповідно; написання 

робіт/вирішальна роль у написанні та участь у написанні, підготовці 

публікацій/підготовка матеріалів для публікацій – в [5,9-11,16,19,20,23-25,28,29,35-

37,39,42-44,46,48,51-53,57,59,61,64] та [1-4,6-8,12-15,17,18,26,30-33,38,40,41, 

45,47,49,50,54,62,63], відповідно.  

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації доповідались на 

численних наукових конференціях. Всього впродовж 2000-2016 років за темою 

дисертації було представлено більше 40 усних та стендових доповідей на більше ніж 

30 українських та міжнародних конференціях. Зокрема, це: – UK-Ukraine/UK-

Ukraine-Spain Meetings on Solar Physics and Space Science, Ukraine, 2011, 2013 і 2015 

роки – запрошена доповідь на пленарному засіданні; Intern. Conf. on Math. Methods 

in Electromagn. Theory, MMET, Ukraine, 2012 р., 2014 р. – запрошена доповідь на 

пленарному засіданні; Intern. Scientific Conf. Electronics and Nanotechnology, 

ELNANO, Kyiv, Ukraine, 2012-2015 рр. і 2013 р.-запрошена доповідь на пленарному 

засіданні; щорічна конференція з космічних досліджень ІКД НАНУ-ДКАУ, Україна, 

2002-2005 рр., 2014 р. і 2013 р. – запрошена доповідь; Intern. Congress on Advanc. 

Electromagn. Materials in Microwaves and Optics – Metamaterials, London, UK, 2009 р.; 

S. Petersburg, Russia, 2012 р.; Сopengagen, Denmark, 2014 р.; EMSEW Intern. Conf. on 

Electromagn.Phenomena Associated with Seismic and Volcanic Activities, Konstancin 
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Jeziorna, Poland, 2014 р.; Intern. Symp.on Phys. and Engineering of Microwaves, 

Millimeter and Submillimeter Waves, MSMW, Kharkov, Ukraine, 2013 р; IEEE Intern. 

Conf. Days on Diffraction, S. Petersburg, Russia, 2011 р.; SPIE Photonics Europe, 

Strasbourg, France, 2008 р. – запрошена доповідь; Prague, Czech Republic, 2007 р., 

Brussel, Belgium, 2010 р.; Intern. Workshop on theoret. and computational 

nanophotonics: TaCoNa-Photonics, BadHonef, Germany, 2011 р.; Intern. Conf. on 

problems of geocosmos, S. Petersburg, Russia, 2006 р.; Intern. Workshop Seismo- 

Electromagnetics, IWSE, Tokyo, Japan, 2000, 2005 рр.; Intern. Conf. EMMA, Kiev, 

Ukraine, 2000 р.; Meeting of the Amer. Phys. Soc. (APS), Minneapolis, USA, 2000 р.; the 

Eighth Intern. Conf. On Ferrites, Kyoto and Tokyo, Japan, 2000 р.; Intern. Conf. 

“Microwave and Telecommunication Technology”, CriMiCo’Sevastopol, Ukraine, 2004-

2006 рр.; Intern. Symp. Auroral Phenomena and Solar-Terrestrial Relations, Moscow, 

Russia, 2003 р.; IEEE Intern. Conf. on Microwaves, Radar and Wireless Communication 

(MIKON) Gdansk, Poland, 2014 р.; Astronomy and Space Physics, Annual Intern., Kyiv, 

Ukraine, 2010-2015 р. та ін.  

Результати роботи доповідалися автором також на наукових семінарах в 2000-

2016 рр. у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (на 

кафедрі астрономії та фізики космосу фізичного факультету та в Інституті високих 

технологій), Інституті космічних досліджень НАН України та ДКА України, 

Селфордському Університеті (Велика Британія), Western Montana College (США), 

Університеті Ааlto, Finland, University of Electro-Communications, Tokyo, Japan та ін.  

Публікації. За матеріалами дисертаційного дослідження опубліковано 80 

наукових робіт, серед яких 3 розділи монографій [40-42] провідних міжнародних 

видань та 39 статтей у визнаних міжнародних та українських фахових наукових 

журналах [1-39]. Основні матеріали дисертації викладено у зазначених статтях. До 

опублікованих праць, які додатково відображають наукові результати дисертації та є 

свідченням апробації роботи, відносяться 23 матеріали та 15 тез доповідей на 

міжнародних та українських наукових конференціях, основні з яких та важливі з 

точки зору пріоритету наведені в списку праць, опублікованих за темою дисертації 

[43-64]. 4 статті, 3 матеріали та 1 теза конференції є одноосібними. З 80 

вищезгаданих наукових праць 52 видання входить до наукометричної бази SCOPUS 

(29 журнальних статей, 2 розділи монографій, 21 матеріал конференцій). Серед 

журнальних публікацій – статті, наприклад, у «Phys. Rev. Lett.» (impact-factor 7.645),  

«Phys. Rev. B» (impact-factor 3.718), «IEEE Trans. on Magnetics» (impact-factor 1.277), 

«JOSA B» (impact-factor 1.731), «New Journ. of Phys.» (impact-factor складав під час 

публікації 4.51), «JETP Lett.» (impact-factor 1.172), «J. of Optics» (impact-factor 1.847), 

«Annales Geophysicae»  (impact-factor 1.731), «Phys. Chemistry of the Earth» (impact-

factor 1.297). Індекс Гірша Рапопорта Ю.Г. дорівнює 15, у т.ч. 14 за науковими 

працями на тему дисертації. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається з вступу, 7 розділів, 

висновків, списку використаних джерел та 5 додатків і викладена на 465 сторінках; з 

них основний текст – 283 с.; додатки – 82 с.; 68 рисунків (44 окремих сторінки 

повністю зайняті рисунками) і 1 таблиця (на 1 окремій сторінці); список 

використаних джерел нараховує 551 найменувань і розміщується на 55 с. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми та необхідність виконання роботи, 

сформульовано мету та завдання, визначено об’єкт і предмет дослідження. Показано 

наукову новизну та практичну цінність отриманих результатів роботи. Визначено 

особистий внесок здобувача та наведено інформацію щодо апробації результатів. 

У першому розділі зроблено огляд літератури, присвяченої сучасному стану 

фізики ММ та особливостям поширення нелінійних хвиль і методів для моделювання 

хвильових процесів у шаруватих ММ, гіротропних та плазмових середовищах. 

Визначено актуальні невирішені проблеми на даному напрямку, обґрунтовано мету та 

сформульовані основні задачі дисертаційної роботи. 

У другому розділі представлено розвинутий теоретичний метод NEELS для 

розв’язку задач, визначених метою дисертації. Цей метод використовується в п’яти з 

шести розділів, де викладені оригінальні результати. Розвинутий метод дозволяє 

отримувати нелінійні еволюційні рівняння для хвиль у шаруватих і комплексних 

середовищах у загальному випадку, включаючи бі-анізотропні ММ, плазмові та 

гіротропні середовища при наявності нелінійностей як в об’ємі, так і на границях 

середовищ. Метод NEELS дозволяє досліджувати хвильові процеси з нелінійними 

ефектами вищого порядку (НЕВП), зокрема нелінійних дисперсії,  дифракції та 

ефекту Рамана, нелінійністю у додаткових граничних умоівах, що пов’язані з 

наявністю помірної просторової дисперсії в середовищі, вищих нелінійних гармонік, 

активності або дисипації, а також вищої лінійної дисперсії. 
 

 
 

  
(а) (б) (в) (г) 

Рис. 1. Нелінійні шаруваті структури та стаціонарний колапс МСХ [25*] в шарі 

феромагнетика; (а) нелінійна метаматеріальна хвилеводна структура; (б) нелінійні 

гіротропні шари/феритові плівки, в яких поширюються МСХ трьох основних типів: 

обернені об’ємні МСХ (ООМСХ), прямі об’ємні МСХ (ПОМСХ) та поверхневі МСХ (ПМСХ) 

з магнітним полем 0H , спрямованим вздовж осей z, x та z, відповідно, та з напрямками 

поширення z, у та у, відповідно; (в) спостереження стаціонарного самофокусування ООМСХ 

за допомогою розсіяння світла Мандельштама-Бріллюена на магнітних збуреннях, виконані 

командою співавторів [31, 15], при параметрах, яким відповідає моделювання, результати 

якого показані на рис. 1г; (г) моделювання самофокусування в нелінійному режимі, для 

широкої феритової плівки. Чіткий максимум самофокусування має місце в певній точці, а 

саме (  2.5 ммz  ,  3 ммy  ). Інтенсивність (в, г) нормалізована на максимум. 

 

Для досить загального випадку бі-анізотропних ММ, еволюційне рівняння для 

амплітуди огинаючої 1A  (що змінюється повільно у просторі та часі) нелінійного 

хвильового пакету в шаруватій структурі (рис. 1а), з несучими частотою   та 
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хвильовим вектором k  з компонентами ( , ,0x yk k ) (
x yk k ), має вигляд  
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HE act H H act E H act E E actf f f f f f f f dz           

де 0 1z , 0 2z  – координати границь розділу середовищ, де існує поверхнева 

нелінійність (рис. 1а); 
g

V  –- значення групової швидкості; NLM , NLP  – магнітна та 

електрична нелінійні поляризації (які вважаються відомими, або для них потрібно 

розглянути нелінійні матеріальні рівняння); індекс 1l позначає поля, що 

відповідають власній лінійній моді в структурі, показаній на рис. 1а; індекс 1 

відповідає рішенням нелінійної задачі;  ( ),

,

e m

x y
i  –- нелінійні електричні та магнітні 

поверхневі струми, що еквівалентні поверхневим поляризаціям (рис. 1а). Функції 

, ( )E Hf z  описують поперечні профілі електричного E  та магнітного H  полів 

лінійної хвилеводної моди в структурі. Вважається, що (1) для основної гармоніки 

зміною поперечного профілю за рахунок помірної нелінійності, можна знехтувати; 

(2) ширина спектру хвильових пакетів є значно меншою, ніж відповідні значення 

несучих частот   або хвильових чисел yk ; (3) поля є локальними. Матеріальні 

співвідношення для бі-анізотропних середовищ у лінійному випадку мають вигляд 

eff effD E H   , eff effB E H   , eff act    , eff act    , | | | |act  , 

| | | |act  , eff act    , eff act    , | | | act  |, | | act  |, де ,  D B  – значення 

електричної та магнітної індукцій, ,  ,  ,       – тензори діелектричної та магнітної 

проникностей, магніто-електричного та електрично-магнітного зв’язків; величини з 

індексами act відповідають дисипативним втратам або присутності активних 

елементів (ганнівських діодів, квантових точок та ін.). Вважаємо, що величини 

, , ,     мають властивості, які забезпечують збереження енергії, тобто    , 

   ,    [3*]. Вважається, що електромагнітні хвилі (ЕМХ) поширюються в 

напрямку вісі y , причому середовище є симетричним відносно напрямків x ; вісь 

z  є нормальною до поверхонь розділу між шарами структури (рис. 1а). 
0

W  та Q  є 

пропорційними до густини енергії та питомих втрат (знак яких змінюється на 
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протилежний у активному середовищі) в лінійному середовищі, а перший та другий 

члени в правій частині (1) визначають вклади об’ємної та поверхневої нелінійностей 

досить загального вигляду в шаруватому середовищі. Вважаються відсутніми лінійні 

поверхневі імпеданси, які характеризують відмінність тонкого приповерхневого 

шару на границях розділу середовищ. В іншому випадку, в правій частині (1) 

додається низка членів, що описують ефекти поверхонь розділу та включають 

відповідні поверхневі імпеданси. У випадку наявності взаємодії декількох мод 

(хвиль), замість рівняння (1) можна отримати відповідну систему рівнянь.  

Розвивинута теорія на основі методу NEELS для поверхневих плазмонів на 

поверхні плазма-вакуум з нормаллю, напрямленою вздовж z  (плазма займає область  

0z  ). Отриманий вираз на основі методу NEELS в інтегральній формі для 

поверхневих плазмонів, що поширюються в напрямку x : 

 

   

   

* * * * *

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1

* * ( ) * ( ) * ( )

1 0 1 1 0 1 1 1 10
0 0 0

1

4 4
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t x

e
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c

  

 



 

 

  



  
                

     

 

  

 (2) 

Тут індекси 1, 1l відповідають величинам, що характеризують розв’язки відносно 

нелінійної та лінійної хвиль у системах, які відрізняються тільки присутністю або 

відсутністю нелінійності в першому та другому випадках, відповідно; 

0
, , , , , , ,E H V n n v e m , ,c  - значення електричного та магнітного полів, швидкості, 

стаціонарної та змінної компонентів електроннної концентрації, заряду, маси 

електрона, концентрації поверхневого заряду та швидкості світла, відповідно; 

позначення вигляду ( )

1[...]   означають, що з нелінійної величини у квадратних 

дужках виділяється член, пропорційний до exp(iωt). Перший член у правій частині 

(2) відповідає поверхневій нелінійності, спричиненій нелінійним рухом вільних 

поверхневих зарядів. Наступні три члени є частинами об’ємної нелінійності та 

відповідають субстаціонарній нелінійності, нелінійній силі Лорентца та 

концентраційній нелінійності. На основі (2) виведено систему еволюційних рівнянь 

для основної (першої) та другої гармонік поверхневих плазмонів, за умови наявності 

тільки часового (без просторового) резонансу 2ω ≈ ωp, де ω,ωp – частота основної 

гармоніки та плазмова частота, відповідно. Вперше показано, що (а) для 

резонансних нелінійних поверхневих плазмонів, поверхнева нелінійність пов’язана з 

рухом поверхневих зарядів і дає більший внесок в сумарні коефіцієнти нелінійності, 

що входять в еволюційне рівняння, ніж об’ємна нелінійність плазми; це 

підтверджено якісно в наступних роботах інших авторів теоретично та 

експериментально [23*]; відповідно отримані співвідношення 0 0| | / | |~ 3surface volume  , 

1 1| | / | |~ 7surface volume  , де 0,1 0,1 0,1surface volume    ; тут 0,1 – коефіцієнти кубічної 

нелінійності та внесеної другою гармонікою нелінійності в еволюційному рівнянні 

для першої гармоніки, індекси surface та volume відповідають внескам поверхневої 

та об’ємної нелінійностей; (б) можлива генерація гігантської плазмонної другої 

гармоніки; відповідно друга резонансна гармоніка має до половини порядку більшу 

амплітуду, ніж основна гармоніка, але збуджується локально, на вході в систему. 
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Оцінені умови розвитку нелінійних явищ в шаруватих плазмонних структурах (від 

НВЧ (ГГц) до ІЧ діапазону).  

Результати розрахунків для нелінійних членів для МСХ у гіротропних 

шаруватих структурах (феритових плівках, рис. 1б) за порядком величини 

відповідають таким, що проведені іншими методами для випадку об’ємних 

нелінійностей [16*]. За допомогою методу NEELS вищеозначені нелінійні 

коефіцієнти вперше отримані досить коректно, з послідовним знаходженням 

розподілу вздовж нормалі до плівки полів вищих гармонік із відповідними 

нелінійними граничними умовами. Виведено формули для визначення внеску у 

загальну нелінійність у шаруватих структурах «феромагнетик-діелектрик» та 

«параелектрик-діелектрик» ефектів нелінійності в додаткових граничних умовах, що 

пов’язані з наявністю помірної просторової дисперсії. В роботі інших авторів [27*], 

на прикладі нелінійних електромагнітних хвиль, що поширюються уздовж 

діелектрично-графенового хвилеводу, підтверджена адекватність методу NEELS. 

У третьому розділі досліджено формування хвильових просторово-часових 

структур у гіротропних нелінійних та активних шаруватих середовищах та ММ (для 

HДЧ (ГГц) діапазону). Отримані нові нелінійні ефекти (для ГГц діапазону) в 

гіротропних хвилеводах (феритових плівках), включаючи квазістаціонарну 

дифракцію спін-хвильового пучка (рис. 1б) з концентрацією енергії хвиль в одній 

фокальній точці, а не вздовж деякої лінії (каналу) (рис. 1в, г). 

 
 

 

 

  

 

 
 (а) (б) (в) (г) 
 

Рис. 2. Стаціонарні та нестаціонарні структури МСХ в гіротропному хвильоводі (феритовій 

плівці); (а), (б) – двовимірна стаціонарна дифракція та утворення структури типу «змійки» у 

плівці з помірною шириною 2 мм при наявності відносного зсуву фази ~ y вздовж вхідної 

антени, 0 0( , 0) cos[ ( ) / ]exp( )yU y z U y y W j y    ; (а) – результати спостережень, виконаних 

командою співавторів [13, 14]; (б) – теоретичні розрахунки для умов експерименту, 

наведеного на рис. 2а для вузького хвилеводу; інтенсивність в кожній точці помножена на 

exp(2 )z , де   – просторовий декремент загасання, z – координата в напрямку поширення 

нелінійних хвиль, та нормалізована; (в) – теоретичні розрахунки просторового розподілу 

імпульсу з 
2

0| / | 6thrU U  , в послідовні моменти часу (30, 65, 90, 125 та 150 нс для послідовних 

піків, починаючи з другого) для широкого хвилеводу; (г) – порівняння теорії (рис. (в)) з 

експериментом, виконаним командою співавторів [31, 32, 15] (для характерних 

повздовжнього та поперечного ,y zL розмірів булету). Булет формується за час T ~(50-60) нс на 

відстані ~ (2-2.5) мм від входу в систему та існує в період часу ~ (50-120) нс 
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Показано, що для отримання стабілізованого стаціонарного колапсу в широкій 

плівці при обраних параметрах необхідне значення вхідної інтенсивності 2

0U  

нелінійної хвилі відповідає 2 2

0 / 35thrU U  , де 2

0/thrU   , 0,     - значення 

коефіцієнта нелінійності та коефіцієнта (декремента) загасання, відповідно. 

Отримано за допомогою моделювання, що при наявності поперечного 

градієнту фази формується просторова «змієподібна» структура поля (рис. 2а,б). За 

допомогою двовимірного еволюційного нелінійного рівняння Шредінгера (НРШ) 

(до якого в окремому випадку за виглядом зводиться рівняння (1)), всі коефіцієнти 

якого отримані методом NEELS, вперше продемонстровано формування 

булетів/магнітних куль ((1+2) просторово-часових солітонів на ПОМСХ) та їх 

колапс [50].  Вперше показано, що в шаруватому гіротропному середовищі з 

дисипацією, яка грає при цьому принципово важливу роль, при одночасному 

виконанні критеріїв Лайтхілла та самофокусування, можуть формуватися магнітні 

булети з відносно малою площею поперечного перерізу та відносно великою 

амплітудою (рис. 2в,г). Показано, що (а) для широкої плівки вхідна інтенсивність, 

необхідна для досягнення колапсу просторових солітонів ( 2 2

0 / 35thrU U  ), є більшою, 

ніж для просторово-часового колапсу ( 2 2

0 / 6thrU U  , рис. 2в,г); (б) колапс магнітних 

булетів може стабілізуватися дисипацією і булети існують протягом часу порядку 

десятків нс на відстані порядку декількох мм (рис. 2в), що дає можливість 

здійснювати їх впевнене спостереження та використання; (в) після цього магнітні 

булети руйнуються. Теоретичні результати (рис. 2б,в,г) узгоджуються зі 

спостереженнями нелінійних структур МСХ зі складними просторовими формами в 

феритовій плівці за допомогою розсіяння світла Мандельштама-Бріллюена 

(рис. 2а,г).  
 

    
                   (а)                                     (б)                                    (в) 

 

 

 

   
   (г) (д) (є) 
 

Рис. 3. Часові залежності інтенсивностей вихідних імпульсів при різних потужностях (а-в) та 

амплітудах (г-д) вхідного імпульсу; (а)-(в) – експериментальні [15*]; значення потужностей 

inP  (Вт) вхідного імпульсу показані на рисунках; (г)-(є) – отримані теоретично з урахуванням 

нелінійної дисперсії; час поданий в одиницях, що дорівнюють тривалості 0 38нс  вхідного 

імпульсу; вхідні амплітуди відповідають (г) – 17 thrU , (д) – 18.5 thrU та (є) – 26 thru   
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Моделювання формування мультисолітонних одновимірних структур дає 

результати, що якісно узгоджуються з експериментом [14*, 15*]. Визначено, що як в 

експерименті [15*], так і за нашими розрахунками, в режимі сформованих солітонів 

вищих порядків в гіротропних шарах з достатньо великими амплітудами, солітонні 

максимуми з більшими амплітудами з’являються на виході системи раніше, ніж 

максимуми з меншими амплітудами (рис. 3 б,в,д,є). Якісно пояснена роль дисипації: 

у разі введення імпульсу великої тривалості (38 нс) при наявності ефекту 

самоукручення (нелінійної дисперсії) (рис. 3) [15*], вплив дисипації призводить до 

«заморожування» проміжної картини формування солітонів з великою кількістю 

передвісників різної амплітуди. 

Вперше показано, що на відміну від зіткнень квазі-одновимірних солітонів, 

магнітні булети (без параметричної взаємодії) після «лобового» зіткнення в 

широкому гіротропному шарі руйнуються, що підтверджується експериментально. 

Форма зустрічних імпульсів після зіткнення, в цілому, зберігається, якщо відносне 

зміщенння їх центрів є не меншим, ніж половина характерного поперечного 

(відносно напарямку поширення) розміру. Встановлені можливості, при 

параметричній взаємодії в активному нелінійному шаруватому гіротропному 

середовищі: (а) формування та підсилення булетів в широкому гіротропному шарі 

[51, 62, 63]; гіротропний шар з шириною L  вважається «широким», якщо 
2 1/2( / | | )L S N U  , де 2, ,| |S N U - коефіцієнти дифракції, нелінійності, та 

інтенсивність хвилі, відповідно; (б) формування та підсилення  ножеподібного, або 

витягнутого в поперечному напрямку фазо-спряженого магнітного булета у 

вузькому гіротропному шарі ( 2 1/2( / | | )L S N U  ) у відсутності булета на прямій 

хвилі; (в) формування структури з чотирьох булетів значної амплітуди в широкому 

гіротропному шарі, два з яких формуються на основі сигнального імпульсу і два – на 

основі фазо-спряженого імпульсу. Якісно пояснені обливості формування активних 

(параметричних) нелінійних структур, а саме: (а) новий ефект розщеплення фазо-

спряженого імпульсу при помірних значеннях амплітуди вхідного (сигнального) 

імпульсу та відносно малих значеннях поля параметричної накачки в широкому 

гіротропнму шарі, що пояснюється існуванням нелінійної фазової розстройки; (б) 

запропоновано пояснення, чому для відносно малого значення амплітуди вхідного 

імпульсу та помірних значеннях амплітуди накачування інтегральні енергії 

падаючого імпульсу та фазо-спряженого імпульсу мають тенденцію до зрівнювання; 

система «забуває» початкові умови. Розрахунки за допомогою розвиненої моделі 

відповідають результатам експериментальних досліджень параметричного 

підсилення магнітних булетів [22*]. Проаналізовані особливості коефіцієнтів 

передачі хвильових пакетів у широких та вузьких активних нелінійних гіротропних 

шарах, де формуються нелінійні хвильові структури.  

Розроблена теорія та визначено вплив ефектів нелінійності та 

симетрії/асиметрії на формування стаціонарних та нестаціонарних вихрових 

структур у феритових плівках. Розв’язана система з трьох пов’язаних нелінійних 

нестаціонарних рівнянь Шредінгера, отриманих за допомогою методу NEELS, для 
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нормалізованих (безрозмірних) амплітуд jU  магнітостатичних потенціалів пучків i , 

пов’язаних з магнітними полями jh


 через співвідношення 
j jh   , де 1,2,3j  .  

 




t

U
j

2 2

2 2

12 2
(| | 2 | | ) 0

j j j

j l j j

l jj j j

U U U
ig ig i U U U U

y dx y
 



  
     

 
  (3) 

У (3), , 1,2,3j l  , а 
1, ,g g   та   є нормалізованими коефіцієнтами дисперсії, 

дифракції, нелінійності та декремент загасання відповідно; 
jy  і 

jx  – координатні 

напрямки вздовж і поперек напрямку поширення відповідних імпульсів. Потенціал, 

що відповідає j -й прямій об’ємній МСХ, визначається співвідношенням 

(1/ 2) ( )exp[ ( )] .j j z jU f Z i t ky c c     («с.с.» - комплексно спряжена величина), де 

jU  – амплітуди імпульсів, ( )zf Z  – поперечна функція розподілу в гіротропному 

хвилеводі, ω та k - частота та хвильове число ПОМСХ (рис. 1б), відповідно. 

Імпульси 1, 2 та 2, 3 мають на вході в систему відносні фазові зсуви, що дорівнюють 

120° і поширюються один відносно сусіднього під кутами 120°. У лінійному 

наближенні при 1k   (де   – відстань до центру взаємодії, перетину нормалей до 

трьох антен ПОМСХ, проведених в центрах антен) вектор Пойнтінга дорівнює 
20,  (9 / 32 ) | | ( )r aP P c U k        , де 

1,2,3
U U ;   і 

a
  – значення діагональної 

та недіагональної компонент тензору магнітної проникності феромагнетика, 

відповідно. Таким чином, вектор Пойнтінга обертається навколо центру, що є 

необхідним для створення вихрової структури. Показана наявність «фазового 

дефекту / особливості» у центрі взаємодії та знайдено вихровий/топологічний заряд. 

Показано, що у випадку повністю симетричної системи трьох взаємодіючих 

нелінійних пучків зі зсувами фаз 2 / 3  між пучками 2 та 1 і 3 та 2 формується 

квазіперіодична структура з вихровою сингулярністю в центрі взаємодії та 

топологічним зарядом, рівним 1 або 1 . За відсутності нелінійності наявність 

незначної нерівності амплітуд взаємодіючих хвиль та зсуву центрів вихідних пучків, 

в цілому, не змінює симетрії структур, але після введення нелінійності симетрія 

може порушуватися. Показаний суттєвий і нетривіальний вплив НЕВП (як 

дисперсії, так і дифракції) на нестійкість булетів у нелінійному хвилеводі, зокрема, 

як чинник розщеплення булетів у напрямку поширення.  
У четвертому розділі досліджені керовані електромагнітні хвилі та хвилі 

електронних станів при їх поширенні та відбитті в нестаціонарних та неоднорідних 

шаруватих гіротропних середовищах та кіральних графенових ММ, відповідно. 

Розроблена теорія формування часових солітонів, управління їх поширенням за 

допомогою нестаціонарного магнітного поля та впливу на поширення солітонів 

НЕВП (нелінійної дисперсії та Раманівської взаємодії). Виведено вперше 

нестаціонарне еволюційне рівняння для огинаючої   хвильового пакету з несучими 

хвильовим числом та частотою 0  та 0  при поширенні у шаруватих 

магнітооптичних ММ з урахуванням НЕВП. Це рівняння, окремими випадками 

якого є рівняння, наведені в [10*, 11*], має вигляд: 
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 (4) 

У рівнянні (4) T, Z, y – нормалізовані час (в системі координат, що рухається з 

груповою швидкістю), поздовжня та поперечна (відносно нарямку поширення хвилі) 

координати, відповідно; 0 1,2,3 3, ,T    – характерна тривалість імпульсу, обернена групова 

швидкість, розмірні коефіцієнти лінійної дисперсії 2 та 3 порядків і нормований 

коефіцієнт лінійної дисперсії 3 порядку, відповідно; (3)  – коефіцієнт електричної 

кубічної нелінійності; 1

2
/ ( )

g
d d V   , 

1

3 3 2
(6 )T    , 

0 0 0

1 1 (3) (3)

0 0 1 0
( ) 2 ( ) ( / )( / ) ( / )( / )S T

 
                     ; ,S   - 

нормований коефіцієнт нелінійної дисперсії (самоукручення) та лінійна магнітна 

проникність; член рівняння (4), пропорційний R  (характерному часу відгуку), описує 

ефект самозсуву частоти (вимушеного комбінаційного саморозсіяння); ,D K  – 

коефіцієнти лінійної та нелінійної дифракції (якими можна керувати за допомогою 

дифракційного менеджменту); 
0
,   – величини, що характеризують дисипацію та 

поперечний магнітооптичний ефект Войгта, відповідно.  

 

    

 

 
 (а) (б) (в) (г) 
 

Рис. 4. Часові солітони в магнітооптичному метаматеріальному хвильоводі з нестаціонарним 

магнітним полем (а)-(в); (а) – залежність амплітуди від часу та відстані від входу в систему для 

параметрів, що описують Раманівську взаємодію, лінійну дисперсію третього порядку, та 

магнітооптичну взаємодію і характеризуються співідношеннями, відповідно, 0S  , 0
R
  , 

3
0  , v >0; (б) – залежність амплітуди від нормованого часу T для нормованої відстані від входу 

в систему 20Z  , причому вищеозначені параметри такі ж, як для рис. 4а, за винятками: для 

кривої 1 – 
3

  = 0; для кривої 2 – v = 0; для кривої 3 – без винятків; (в) – положення максимуму 

імпульсу. Порівняння результатів з використанням Лагранжевого формалізму (пунктирні криві) 

з чисельними результатами, отриманими за допомогою рівняння (4) (крива з точками); криві 1 – 

без прикладеного магнітного поля ( 0  ); криві 2 – з прикладеним магнітним полем ( 0  ) та 

впливом магнітооптичного ефекту; 30, 0S   , 0R  ; (г) – гілка нормованої дисперсійної 

залежності ( )xK   в системі «феромагнетик-ММ», для якої в одному частотному діапазоні можуть 

бути збуджені хвилі з 0g phV V  та 0g phV V   ( ,  g phV V - групова та фазова швидкості, відповідно); 

1 3  - характерні значення нормованої частоти. 
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Для управління магнітооптичними просторовими або часовими солітонами, 

коефіцієнт   повинен залежати або від поперечної координати, або від часу, 

відповідно. Виведені еволюційні рівняння із урахуванням ефектів магнітної та 

електричної нелінійностей та дифракційного менеджменту [9*], на основі яких 

теоретично  обгрунтований механізм ефективного керування характеристиками 

просторових солітонів у шаруватих ММ при наявності нелінійної дифракції та 

магнітооптичного ефекту з поперечно-неоднорідним магнітним полем. 

Вперше визначені характеристики формування нестаціонарних часових 

солітонів (довжина, швидкість та ін.), при наявності впливу НЕВП у 

магнітооптичних ММ (рис. 4а-в). Запропонований метод контролю характеристик 

часових магнітооптичних солітонів за допомогою нестаціонарного магнітного поля. 

Розроблена напівякісна модель таких солітонів, як частинок, на основі 

Лагранжевого формалізму (рис. 4в). Отримані вирази для gV  для поверхневих 

поляритонів в структурах «ММ-діелектрик» та «ММ-феромагнетик» і встановлена 

можливість існування та характеристики нових типів поверхневих магнітних 

поляритонів в шаруватій структурі «ММ-феромагнетик» з поперечним полем 

підмагнічування. Для таких магнітних поляритонів в певному частотному діапазоні 

можуть одночасно генеруватися прямі та обернені хвилі (рис. 4г).  

Розвинена теорія поширення та контролю характеристик МСХ (у ГГц 

діапазоні) в поперечно- та поздовжньо-неоднорідних магнітних полях у шаруватих 

гіротропних середовищах. Пропонується нова функція Лагранжа з точністю до 

кубічної нелінійності для МСХ. Рівняння магнітостатики та Ландау-Ліфшиця для 

ПМСХ зі змінною намагніченістю m , з точністю до кубічної нелінійності, отримані 

з варіаційного принципу для дії S LdVdt  , де  
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 (5) 

У (5), магнітне поле, h  , 
0

M  - намагніченість насичення феромагнетика, 

причому для ПМСХ в структурі «напівнескінчений діелектрик - напівнескінчений 

феромагнетик» просторовий розподіл потенціалу має вигляд 

    0(1/ 2) , , . .,i t iky

Hz f x z e c c       ( ) exp( | | )f x k x  , де 
0
( )

H
H z  ,   - 

гіромагнітне відношення; точка над величинами ,x ym  означає часткове 

диференціювання відповідних величин за часом, y - напрямок поширення ПМСХ 

(рис. 1б) . Неоднорідність магнітного поля  
0
( )H z  (рис. 1б) обрана такою, що 

забезпечує існування лінійних МСХ (і наявність потенціальної ями для відповіного 

ефективного осцилятора) у певному діапазоні частот ( min min,   ). Показано, що 

смуга    існування нелінійних поверхневих МСХ контролюється інтенсивністю 
2

0| |  хвиль (   зменшується при збільшенні 2

0| | ). Отримані залежності від 

ступеня неоднорідності, коефіцієнтів затухання, відбиття, та групової затримки для 
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МСХ у гіротропному хвилеводі з поздовжньо-неоднорідним магнітним полем. 

Показано, що використання певних типів неоднорідностей магнітного поля є 

сприятливим для ефективного управління груповою затримкою та загасанням хвиль. 

Розвинута модель, визначені характеристики формування та контролю двовимірних 

структур квантово-механічних хвиль електронних станів (в ТГц діапазоні) в графені 

на основі двовимірних дифракційних ґраток та кільцевих магніто-електричних 

резонаторів, Рашбівської спін-орбітальної та обмінної взаємодій. 

У п’ятому розділі розвиваються методи та проводиться моделювання 

поширення електромагнітних хвиль у нових активних та нелінійних середовищах на 

основі ММ зі штучними молекулами. Метод NEELS (див. рівняння (1)) розвивається 

для випадку бі-анізотропних шаруватих ММ, з урахуванням можливих ефектів 

самовпливу, для магнітної та електричної поляризацій досить загального вигляду, а 

також з урахуванням поверхневої нелінійності та параметричної взаємодії. 

Розвинута теорія підсилення електромагнітних хвиль в активному ММ, що 

базується на активних метачастинках, навантажених активними елементами. 

Показано, що підсилення в активному ММ з негативною фазою, що включає 

кільцеві резонатори, навантажені на активні елементи (наприклад, діоди Ганна), 

досягається при зміні знаку дійсної частини ефективного імпедансу 
eff

Z   з додатного 

на від’ємний. Величина 
eff

Z   визначається значеннями елементів еквівалентної 

схеми, що описує активну навантажену метачастинку. Показано, що зміна знаку 
eff

Z   

означає зміну знаку величини Q  в третьому члені в лівій частині рівняння (1), що 

визначає втрати електромагнітних хвиль в ММ. На частоті 10 1~ 2 10 с   обернений 

інкремент просторового підсилення може досягати декількох довжин 

електромагнітних хвиль в ММ (але потрібно дослідити умови відсутності 

абсолютної нестійкості). Запропонований наскрізний метод моделювання 

нелінійних хвиль в активних шаруватих метаматеріальних структурах, що включає: 

(1) опис окремої нелінійної активної  -частинки з нелінійним навантаженням; (2) 

новий підхід до нелінійної гомогенізації бі-анізотропного ММ, що включає такі 

метачастинки; (3) розвинутий метод NEELS для бі-анізотропного середовища та 

моделювання нелінійних хвильових ефектів. Система еволюційних рівнянь, 

отриманих розвинутим методом NEELS для параметричної взаємодії зустрічних 

імпульсів (в системі з геометрією, показаній на рис. 1а для випадку відсутності 

поверхневої нелінійності) має вигляд 

2 22
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1,2 01,2

* *

1,2 1,2 0 3 2,1 01 1 1

1

( )
2 2

;  Re( )
4

g

g E A H A

y

E H y

g

VA A A Ai i
V i f P f M dz

t y k z k x W

c
A i Q A A W f f dz

V

 

 










   
     

    

   





 (6) 

У (6), 1,2A , 1,2gV  та 1,2  – амплітуди огинаючої зустрічних хвиль, що змінюються 

повільно, групові швидкості та коефіцієнти дисипації для двох зустрічних хвиль, 

1,2 1,2( ),  ( )E Hf z f z  – функції, що описують просторові розподіли у напрямку нормалі 

до шарів структури (рис. 1 а) для електричного та магнітного полів лінійних мод, 
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відповідно,    1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2, , exp[ ( )]E HE H A f f i t k y ,   - несуча частота (однакова 

для обох взаємодіючих хвиль), 0Q  – величина, що визначає коефіцієнт 

парметричного зв’язку для взаємодіючих хвиль, 1,2 1,2,A AP M  - відповідні нелінійні 

поляризації. При певних параметрах (зокрема для НВЧ діапазону), включаючи дуже 

помірну амплітуду накачки, та 1 2| |~| |A A  (якщо взаємодіють два імпульси з 

амплітудами одного порядку), величина ефективного часу підсилення chart  за 

порядком величини є такою ж, як період огинаючої сигнального імпульсу, ~1chart . 

Це означає можливість дуже високоефективного параметричного підсилення 

імпульсів у бі-анізотропному шаруватому ММ з активними метачастинками. 

Вперше проаналізовані всі основні джерела абсолютної нестійкості для лінійного 

активного ММ (рис. 5а,б). Для цього виявилося необхідним використання моделі 

періодичного середовища, незважаючи на виконанння умови довгохвильового 

наближення для суцільного середовища d  , де d  та  – період структури та 

довжина електромагнітної хвилі, що поширюється в структурі, відповідно. 

Пропонується методика для обрання характеристик комплексної провідності 

активних елементів – навантажень, що входять у метачастинки, які забезпечують 

просторове підсилення/конвективну нестійкість електромагнітних хвиль у 

негативно-фазовому середовищі (відсутність абсолютної нестійкості/генерації).  

 

 

Типи  

абсолютної нестійкості 

в періодичній системі 

1. k→0  
Довжина хвилі 

збурення →∞ 

2. kd=±π 
Основний 

резонанс системи 

3. |kd|→∞ 
k'd скінченне 

|k''d|→∞ 
 

 

 

 

(а) (б) (в) (г) 
 

Рис. 5. Просторове підсилення в ММ з негативною фазою; (а) - еквівалентна (симетрична) T-

схема, що представляє елементарну комірку одновимірного ММ (лінії передачі з періодом d , 

навантажену активним елементом (активним діодом) з комплексною частотно-залежною 

провідністю ( )g   ). Cr, Lr, Rr – еквівалентні компоненти, що описують резонансне кільце з 

розривом. L1, C1, L0 описують діелектричне вміщуюче середовище та елементи, що 

забезпечують «негативне  » (проводи). Одинична комірка «працює» в лінії передачі, як 

частотно-залежні імпеданс Z(ω) та адмітанс Y(ω). (б) – Основні типи абсолютної нестійкості в 

періодичній системі з періодом d ; (в), (г) – варіації нормованих дійсної 'k d та уявної 

''k d частин хвильового числа, відповідно, з нормованою частотою 0/norm    (
0

  - 

резонансна частота) в діапазоні з негативною фазовою поведінкою для для ММ, що 

описується за допомогою періодичної резонансної схеми (рис. 5а); криві 1 (рис. 5в,г) – 

розрахунки на основі точного дисперсійного співвідношення; криві 2 (рис. 5в,г) – розрахунки 

на основі дисперсійного співвідношення у довгохвильовому наближенні; '' 0k d   відповідає 

підсиленню ЕМХ у ММ. 
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Вперше доведено, що (1) необхідною умовою для можливості одночасного 

існування просторового підсилення та негативної фазової поведінки ММ є 

скінченність ширини смуги 
0/   з від’ємною дійсною частиною частотно-

залежної ефективної провідності ( )g   активного навантаження метачастинок; (2) 

якщо всі характерні частоти, які характеризують метачастинку та ММ у цілому, 

мають порядок 
0 , а також виконуються умови: (а) 1

0 r rL R  ~
0 0 0/rL g    <<1, 

де 
rL , 

rR , 
0| |g  – значення індуктивності та опору, що характеризують метачастинку 

та максимальне значення модуля негативної частини ефективної провідності ( )g  , 

відповідно (рис. 5 а); (б) та інші умови, знайдені в [3, 1], то абсолютна нестійкість у 

ММ відсутня, а просторове підсилення досягається разом з негативною фазовою 

поведінкою в ММ (рис. 5а-г).  

Показано, що з використанням дифракційного менеджменту булети, які 

поширюються в активному хвилеводі у присутності вищих нелінійних ефектів, 

можуть підсилюватися зі збереженням форми на досить значній відстані. Розвинута 

теорія та на її основі вперше досліджена можливість і визначені умови близького до 

ідеального «майже безвідбиттєвого» (для сигнальної та фазовоспряженої хвиль) 

фазового спряження. Доведено, що майже ідеальне фазове спряження досягається 

завдяки використанню активної нелінійної метаповерхні Гюйгенса на основі 

кіральних метачастинок із нелінійним активним навантаженням при нормальному 

падінні сигнальної хвилі та невиродженій трихвильовій взаємодії, при незначній 

нерівності частот падаючої та фазо-спряженої хвиль. Отримана частотна 

характеристика (для НВЧ (ГГц) діапазону) коефіцієнта перетворення падаючої 

сигнальної хвилі в фазо-спряжену хвилю.  

У шостому розділі досліджуються хвильові процеси в сильно нелінійних, 

керованих та активних ММ та плазмі. Визначені умови переходу процесу генерації 

гігантської резонансної другої гармоніки поверхневих плазмонів з режиму помірної 

(рівняння (2)) до сильної нелінійності, коли значення амплітуди другої гармоніки 

концентрації, нормоване на величину стаціонарної концентрації, перестає бути 

малим (досягає величини порядку 0.5). При переході до режиму сильної 

нелінійності, підвищення вхідної амплітуди основної гармоніки на 50% викликає 

збільшення інтенсивностей другої гармоніки приблизно в три рази. Розвинено 

теорію та вперше показано існування нового для графену ефекту сильної 

нелінійності в багатошарової метаматеріальній структурі «діелектрик-графен-

діелектрик…(ДГД)», а саме нелінійного порогового переключення з режиму 

відбиття в режим проходження для імпульсів ТГц діапазону, причому імпульс, що 

проходить, за максимальним значенням може перевищувати той, що падає (рис. 6 

а,б). Нелінійність пов’язана з поверхневими струмами провідності si  у графені: 
2 1/2

20( / )(1 )s Fi ev n     , /( )FeA p , 
1/ 2

20( )Fp n , /E A t   . Тут 
8 10 / сFv cм  - характеристична швидкість Фермі для електронів в графені, 20n - 

електронна концентрація, Fp  - Фермі імпульс електронів; ,  A E  - вектор-потенціал 

та відповідна компонента електричного поля електромагнітної хвилі; 
* / ~ (0.01 0.03)F F em p v m  , em  - маса електрона. Виведене еволюційне рівняння 

при поширенні поперечної хвилі вздовж нормалі до поверхонь розділу між шарами 
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багатошарової структури ДГД (з координатами jz z ): 
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 (7) 

У (7), 2 2 *

20
(4 / )

pg n
l n m  , 2 2 21 | | /[2( * ) ]g FQ e C m v   , (1) ( / 2)( / )d d       – 

діелектрична проникність з корекцією, що відповідає ефекту часової дисперсії, C  – 

амплітуда огинаючої двовимірного імпульсу, що повільно змінюється (тільки) у 

часі, з несучою частотою  ,   – частота зіткнень електронів у графенових шарах; 

приймається, що  ~ 11 12 1(3 10 3 10 ) c   , 210 смnl
 . Визначені значення порогової 

амплітуди імпульсів (~ 20 КВ/см), а також ефективної частоти зіткнень у графені 

( 11 15 10  c   ), що є досяжними в експерименті, при яких може спостерігатися дане 

порогове явище (рис. 6б). Запропонований нелінійний (активний) метаматеріальний 

концентратор поля (нелінійна електромагнітна чорна дірка). Розвинутий новий 

метод моделювання явищ нелінійної трансформаційної оптики в концентраторі з 

сильною нелінійністю; метод включає: новий варіант комплексної геометричної 

оптики в лінійній області, де довжина хвилі значно менша за характерну довжину 

неоднорідності, та «повнохвильовий» розв’язок рівнянь Максвелла в області сильної 

нелінійності, на основі нелінійного спектрально-різнецевого методу; виведені 

граничні умови для зшивки обох рішень на границі між відповідними областями. 

 

    
 (а) (б) (в) (г) 
 

Рис. 6. Ефекти сильної нелінійності в багатошаровій ММ структурі ДГД (а, б) та ММ 

концентраторі поля (в, г); (а) - залежність коефіцієнтів пропускання Т, суцільна лінія, та 

відбиття R, пунктирна лінія, лінійних ТГц електромагнітних хвиль від частоти   для 

відносно малої дисипації,  = 310
11

 с
-1

 в лінійній структурі ДГД; (б) - залежність 

іетенсивності від часу при поширенні ТГц імпульсу крізь нелінійну структуру ДГД при 

значенні амплітуди вхідного імпульсу, більшій за порогову величину 20 КВ/см. Криві 1, 2 та 

3 відповідають падаючому, відбитому та переданому імпульсам, відповідно; (в) – нормовані 

вхідні амплітуди кожного з двох пучків, що падають на ММ концентратор поля, 

0.4445inpA  , є близькими до, але нижчими порогового значення; (г) - 0.452inpA  , що є 

величиною, вищою за порогове значення. Гаряча точка (рис. 6 г) формується на границі 

внутрішньої нелінійної (рис. 6 г) за зовнішньої лінійної областей циліндричного ММ 

концентратора поля [29].  
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Знайдено новий нелінійний ефект, який пов’язаний із сильною нелінійністю в 

активних ММ у інфрачервоному діапазоні: пороговий стрибок точки фокусування та 

утворення «самоузгодженого нелінійного резонатора» (гарячої точки) в 

циліндричному концентраторі поля на границі лінійної (зовнішньої) та нелінійної 

(внутрішньої) областей (рис. 6 в,г). Розмір просторової області концентрації поля 

має величину порядку довжини хвилі кожного з двох падаючих пучків  . Показано, 

що (1) для центральної нелінійної області концентратора може бути використаний 

легований n Si  (для ІЧ діапазону); (2) для спостереження нелінійних явищ у 

внутрішній нелінійній частині концентратора радіусом 10 мкмcR  , інтенсивність 

електромагнітної хвилі ІЧ діапазону, падаючих на зовнішню лінійну частину 

концентратора повинна мати порядок (10-100) МВт/см
2
. Надпорогова концентрація 

поля отримана також у нелінійному активному концентраторі на гіперболічному 

[4*] ММ.  

Обгрунтована можливість зміни діелектричної проникності вуглецевого 

композиту на значну величину, яка досягає десяти процентів, під дією нелінійності в 

присутності хвилі накачки в НВЧ хвилеводі. Розвинута теорія, що включає 

періодичні МГД хвилі в замагніченій дворідинній плазмі для довільного рівня 

нелінійності; показано, що солітонні розв’язки для слабкої нелінійності можуть бути 

використані навіть за межами формальної застосовності такого наближення. 

У сьомому розділі розвивається та використовується метаматеріальний підхід 

(див. пояснення в розд. «актуальність теми») до гідродинамічних та 

електромагнітних збурень у шаруватій гіротропній активній системі ЛАІ. Розвинута 

послідовна нелінійна теорія та розроблена математична модель для дослідження 

ультранизькочастотних (УНЧ) квазідвовимірних вихрових планетарних 

електромагнітних хвиль/збурень (ПЕМХ). На основі послідовного використання 

тензорного закону Ома та наближення  -площини виведена система нелінійних 

МГД рівнянь для ПЕМХ. Нормалізована система включає рівняння для вектора-

стовпчика U , ( , , , )T

z z z z
U H V  , та рівняння Пуассона для потенціалів: 

 ( / )
LIN NL

t U R U U    , ,z zA         , ( )z zcurlV  , ( )zcurlH    

 / / / , /, , z zx y x yy x A y A xV V H H               (8) 

У (8), , ,z x y  спрямовані вздовж локальних вертикалі, паралелі та меридіану, 

відповідно; , , , , ,
z z z

H V A   - значення магнітного поля, швидкості середовища, 

вертикальних компонент магнітного та механічного вихорів, z- компонента 

магнітного векторного потенціалу та функція потоку, відповідно; 
LIN

R  - лінійний 

оператор, що включає, в тому числі, дифузійну дисипацію; вектор-стовпчик 
NL

U  

описує відповідні векторні нелінійності. Модель придатна для розрахунків 

просторово-часових характеристик формування великомасштабних нелінійних 

вихрових МГД структур/ПЕМХ на довільних висотах в атмосфері та іоносфері. 

Встановлена можливість існування великомасштабних нелінійних вихрових ПЕМХ 

збурень протягом часу порядку десяти хвилин у квазідвовимірній іоносфері під 
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контролем неоднорідного криволінійного геомагнітного поля (з урахуванням 

механічної та ефективної магнітної сил Коріоліса), при наявності гігантської 

дифузійної дисипації.  

Розвинута модель і виведені відповідні граничні умови для випромінювання 

АГХ в атмосферу та літосферу приземною газовою (при наявності сейсмогенних 

парникових газів) антеною з урахуванням скінченої механічної «жорсткості» 

(модуля пружності) для літосфери. Розвинуті тривимірні моделі електростатично-

фотохімічного відгуку нижньої іоносфери на задані (квазі)електростатичні поля та 

струми в нижній атмосфері (сейсмогенного характеру) та мезосфері. Встановлена 

відповідність між формами джерел АГХ та квазістатичних електричних полів в 

нижній атмосфері та відповідних іоносферних відгуків (збурень відповідних 

іоносферних змінних). Відгук іоносфери на АГХ, що контролюється зовнішніми 

геомагнітним і вітровим полями, визначений при врахуванні реактивних 

(еванесцентних) та резонансних АГХ мод, та залежностей від частоти джерела, кута 

нахилу геомагнітного поля  та швидкості вітру. Метод NEELS використовується для 

оцінки сейсмогенних квазістатично-фотохімічних збурень (амплітудних) 

характеристик електромагнітних хвиль (ДНЧ), що поширюються в хвилеводі 

«Земля-іоносфера». Оцінки якісно відповідають результатам експерименту. 

 

 (а) (б) (в) (г) 

Рис. 7. – Експериментальні (а), (б) та теоретичні (в), (г) результати для сейсмогенних збурень 

приекваторіальної іоносфери; (а), (б) - експериментальні залежності відносних значень 

концентрацій від часу з даних супутника “Atmospheric Explorer” (результати отримані та 

оброблені А.К. Федоренко) [17*]; (в), (г) результати теоретичних розрахунків згідно моделі 

[9]. Збурення пов’язане з сейсмічним ефектом від землетрусу з М=6.5. Розподіл концентрацій 

N2 (б) та О
+ 

(а), см
-3

 на «сейсмоактивній» частині витка; показана відносна варіація, після 

«вилучення» повільного «тренду» отриманих даних. Період АГХ ~30 хв., відносна зміна 

електронної концентрації Ne’/Neo ~0.4; (в) просторовий розподіл нормалізованих відносних 

збурень електронної концентрації з періодами 26 хв. Висота Z= 250 км; (г) просторовий 

розподіл нормалізованої горизонтальної швидкості АГХ, пов’язаної зі збуреннями 

концентрації нейтральних частинок; (в), (г) - горизонтальні швидкості вітру та іонів 

дорівнюють 60 та 20 м/с, відповідно. Вісь Y на рис. (в, г) напрямлена на схід. Супутник 

рухається переважно із заходу на схід. Позиції епіцентру відповідає точка траєкторії 

супутника, для якої UT=19.15 на рис. (а), (б) і точка Y=0 на рис. (в), (г). 
 

Розвинута теорія, визначені та зіставлені з експериментальними даними 
характеристики нейтральних та плазмових структур в приекваторіальній F- області 
іоносфери (рис. 7 а-г) з комбінованою плазмовою нестійкістю Релея-Тейлора-Е*В, 
утворених під дією просторового пакету АГХ, що випромінені розподіленою 
сейсмогенною приземною газовою антеною, з урахуванням реактивних мод та їх 
резонансного збудження літосферним джерелом (причому дисперсія довгохвильової 
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гілки АГХ в стратифікованій атмосфері аналогічна дисперсії електромагнітних 
хвиль в гіперболічних метаматеріалах). Показано вперше, що (1) в нестійкій 
іоносферній плазмі існують (і визначені) особливості певних спектральних груп 
мод, пов’язані зі спектральними особливостями (а) як відповідних (резонансних та 
нерезонансних) мод АГХ, збуджених сейсмогенним джерелом, що досягають 
іоносфери та діють як вимушуюча сила для розвитку нестійкості, так і (б) 
інкременту нестійкості «Релея-Тейлора-Е*В», та (2) просторово-часові 
характеристики відповідних плазмових структур пов’язані з вищеозначеними 
групами мод АГХ та спектральними особливостями інкременту плазмової 
нестійкості. Теоретично отримані результати для основних просторово-часових 
характеристик нейтральних і плазмових структур в приекваторіальній області F 
іоносфери (рис. 7в,г) як якісно, так і кількісно відповідають результатам 
супутникових спостережень (рис. 7а,б). Отримані уточнені дисперсійні 
характеристики реактивних (еванесцентних) мод АГХ, що існують завдяки тепловій 
нестійкості атмосфери.  

 

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі вирішена наукова проблема розробки теорії, 

виявлення, вивчення і узагальнення закономірностей хвильових процесів у 

шаруватих, комплексних та активних середовищах різної фізичної природи, 

включаючи ММ, гіротропні та плазмові середовища, за наявності об’ємних та 

поверхневих нелінійностей, виявлення нових хвильових структур та ефектів у 

вищеозначених середовищах, що виникають за рахунок резонансних, помірних і 

сильних нелінійностей, знаходження можливостей контролю/управління 

хвильовими процесами у таких середовищах за допомогою неоднорідних та 

нестаціонарних зовнішніх полів. 

Основні результати і висновки сформульовані нижче: 

1. Розвинено метод NEELS для дослідження хвиль у шаруватих і комплексних 

середовищах різної фізичної природи, з просторовими і часовими масштабами, що 

відрізняються на багато порядків величини, а саме в ММ, плазмових, гіротропних та 

кіральних середовищах, а також у системі ЛАІ; доведено, що розвинений метод 

дозволяє досліджувати нелінійні хвильові ефекти в активних середовищах, 

враховуючи поверхневі та об’ємні нелінійності, вищі гармоніки, параметричну 

взаємодію, НЕВП. Запропоновані співвідношення для визначення внеску в 

сумарний коефіцієнт нелінійності від поверхневої нелінійності, що входить в 

додаткові граничні умови, пов’язані з нелокальністю (просторовою дисперсією) 

діелектрично-фероелектричного та діелектрично-феромагнітного середовищ. 

Висока ефективність методу NEELS доведена (1) порівнянням з аналітичними 

результатами інших авторів; (2) порівнянням теоретичних результатів з 

експериментальними; (3) отриманням нових результатів, частина яких підтверджена 

експериментально та теоретично (іншими авторами та методами), в тому числі з 

посиланнями на роботи, які перелічені в дисертації. 

2. З використанням методу NEELS вперше показана можливість формування 

магнітних булетів та вивчений їх колапс в феритових плівках. Виявлені нові 

нелінійні ефекти, що виникають при формуванні хвилевих структур у гіротропних 

хвилеводах (феритових плівках): квазістаціонарну дифракцію спін-хвильового пучка 
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з концентрацією енергії хвиль в одній фокальній точці; формування просторової 

«змієподібної» структури поля при наявності поперечного градієнту фази. Показано, 

що для гіротропного нелінійного шару з дисипацією, в деякому інтервалі відстаней 

поширення, нелінійний колапс стабілізується дисипацією і формується 

квазістабільний сильно локалізований двовимірний хвильовий пакет – магнітний 

булет/куля ((2+1) просторово-часовий «солітон»); вперше встановлені та пояснені 

нові закономірності формування мультисолітонів та взаємодії магнітних булетів при 

їх зіткненнях. Показано, що довжина формування магнітних булетів у плівках 

залізо-іттрієвого гранату має порядок 2 мм, що складає всього декілька довжин 

хвиль. Встановлена можливість та пояснені особливості формування (1) при 

наявності параметричної взаємодії та підсилення – нових нелінійних хвильових 

структур, включаючи ножеподібні витягнуті фазо-спряжені булети у відсутності 

булетів на прямій хвилі, та мультибулетні структури у вузьких і широких 

гіротропних шарах, відповідно, а також (2) вихрових структур в нормально 

намагнічених гіротропних шарах. Результати моделювання для нелінійних 

хвильових структур в феритових плівках якісно, а за рядом ключових параметрів і 

кількісно збігаються із спостереженнями на основі розсіяння світла Мандельштама-

Бріллюена.  

3. Вперше визначені характеристики формування та запропонований метод 

керування, за допомогою нестаціонарного магнітного поля, характеристиками 

(зокрема часом затримки) часових магнітооптичних солітонів, при наявності впливу 

нелінійних дисперсії та Раманівської взаємодії, в метаматеріальних шаруватих 

структурах. Виведені еволюційні рівняння із урахуванням ефектів магнітної та 

електричної нелінійностей, на основі яких теоретично  обгрунтований механізм 

ефективного керування характеристиками просторових солітонів у шаруватих ММ 

при наявності НЕВП, зокрема нелінійної дифракції з використанням дифракційного 

менеджменту та магнітооптичного ефекту з поперечно-неоднорідним магнітним 

полем. Знайдені поверхневі магнітні поляритони з новим типом дисперсії, для яких 

у системі «напівнескінчений ММ - напівнескінчений феромагнетик» в одному 

частотному діапазоні можуть бути збуджені одночасно прямі та обернені хвилі. 

Доведено, що можна ефективно управляти компонентами хвильової функції 

електронних станів для електронного пучка, захопленого в магнітно-електричному 

графеновому кільцевому резонаторі, змінюючи Рашбівську спін-орбітальну 

взаємодію.  

4. Показано вперше, що для забезпечення просторового підсилення 

електромагнітних хвиль та негативної фазової поведінки в ММ з метачастинками, 

що навантажені на активні елементи, смуга частот, де відповідні елементи є 

активними, повинна бути скінченною. На основі аналізу трьох основних можливих 

джерел абсолютної нестійкості знайдені умови просторового підсилення при 

одночасній негативній фазовій поведінці ММ з метачастинками, навантаженими  на 

активні елементи з частотно-залежними провідностями.  Запропонована узагальнена 

теоретична схема  конструювання такого активного ММ, що забезпечує просторове 

підсилення електромагнітних хвиль в негативно фазовому метаматеріальному 

середовищі. Показана можливість суттєвого та нетривіального впливу НЕВП 

(причому як дисперсії, так і дифракції) на нестійкість булетів в нелінійному 
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хвилеводі, зокрема, як чинник розщеплення булетів у напрямку поширення. 

Показано вперше, що з використанням дифракційного менеджменту, булети в 

активному хвилеводі у присутності НЕВП можуть підсилюватися зі збереженням 

форми на більшій відстані, ніж без дифракційного менеджменту. Зроблений 

висновок: ефекти НЕВП є нетривіальними та суттєвими для формування, 

поширення та контролю, за допомогою зовнішніх полів, нелінійних хвильових 

структур в шаруватих комплексних середовищах різної фізичної природи. 

5. Визначено, що майже безвідбиттєве фазове спряження досягається при 

нормальному падінні сигнальної хвилі та невиродженій трихвильовій взаємодії 

завдяки використанню активної нелінійної метаповерхні Гюйгенса, яка виконана на 

основі кіральних метачастинок. Проведені якісні оцінки для НВЧ діапазону хвиль. 

6. Запропонований наскрізний метод моделювання нелінійних хвиль в 

активних шаруватих бі-анізотропних метаматеріальних структурах з  -частинками, 

який включає: (1) моделювання та опис окремої  -частинки з нелінійним 

навантаженням; (2) нову нелінійну гомогенізацію такого бі-анізотропного 

середовища; (3) моделювання поширення нелінійних хвиль із використанням методу 

NEELS для бі-анізотропних ММ. Показана можливість надефективного 

параметричного підсилення електромагнітних хвиль НВЧ діапазону у бі-

анізотропному хвилеводі на протязі всього декількох періодів хвиль.  

7. Розвинутий метод NEELS для шаруватих діелектрично-плазмових структур 

з об’ємними та поверхневими нелінійностями, що виникають в результаті 

нелінійного руху поверхневих зарядів на поверхні плазма-діелектрик; вперше 

показана визначальна роль поверхневої нелінійності (порівняно з об’ємною) для 

таких структур; вперше показана можливість генерації гігантської плазмонної 

локалізованої другої гармоніки, амплітуда якої перевищує амплітуду основної 

гармоніки; знайдені умови переходу процесу резонансної генерації гігантської 

другої гармоніки в режим сильної нелінійності. 

8. Вперше показано існування ефектів сильної нелінійності в багатошаровій 

метаматеріальній діелектрично-графеновій структурі, зокрема нелінійне порогове 

переключення ТГц імпульсів з режиму відбиття в режим проходження. Визначено, 

що для досягнення ефекту перевищення амплітуди того імпульсу, що проходить, 

над амплітудою падаючого імпульсу, амплітуда падаючого пучка повинна 

перевищувати порогову величину порядку 20 КВ/см, а ефективна частота зіткнень 

не повинна перевищувати 121.5 10  с
-1

. Встановлений сильний вплив нелінійності на 

композитний матеріал з вуглецевими волокнами зі зміною модулю діелектричної 

проникності на ~10%. 
9. Запропонований нелінійний метаматеріальний концентратор поля 

(нелінійна електромагнітна «чорна дірка»). Для випадку сильної нелінійності в 
концентраторі поля (за межами використання методу NEELS) запропонований та 
розроблений новий метод. Цей метод полягає у використанні комбінації нового 
варіанту комплексної геометричної оптики в лінійній області, де довжина хвилі 
значно менша характерної довжини неоднорідності, та повнохвильового рішення 
рівнянь Максвелла в області з нелінійністю, згідно з запропонованими граничними 
умовами для зшивки обох рішень. Такий підхід може бути використаний для 
хвильових процесів як в мезомасштабних ММ, так і в системі ЛАІМ, незважаючи на 
те, що значення просторових і часових масштабів для різних середовищ 
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відрізняються на багато порядків. За допомогою цього методу теоретично 
виявлений новий фізичний ефект, пов’язаний із сильною нелінійністю в активних 
ММ в ІЧ діапазоні – пороговий стрибок точки фокусування та утворення 
самоузгодженого сильно локалізованого нелінійного резонатора (гарячої точки) на 
границі лінійної та нелінійної областей в концентраторі поля. Доведено, що стрибок 
точки фокусування досягається при перевищенні амплітудою поля порогового 
значення, незалежно від фізичного способу такого перевищення (збільшення 
амплітуди падаючого імпульсу, чи лінійного підсилення, чи за рахунок 
використання додаткового слабкого пучка).  

10. Метаматеріальний підхід у дисертації розвинений на випадок 
сейсмогенних хвильових збурень різної фізичної природи, що проникають крізь 
шарувату гіротропну нестійку систему ЛАІ, зокрема при наявності заданих джерел 
атмосферних гравітаційних хвиль в нижній атмосфері та електричного поля або 
струму в нижній атмосфері та/або нижній іоносфері/мезосфері. Встановлена 
відповідність між просторовими формами приземних сейсмогенних джерел 
атмосферних гравітаційних хвиль і електростатичних полів, та їх іоносферних 
проекцій (відгуків); а також між сейсмогенними збуреннями атмосферних 
гравітаційних хвиль в нижній атмосфері, відповідними збуреннями в іоносфері та 
результатами супутникових спостережень в активній шаруватій гіротропній системі 
ЛАІ, зокрема, в приекваторіальній області F іоносфері. На основі методу NEELS 
якісно пояснені сейсмогенні квазістатично-фотохімічні збурення характеристик 
електромагнітних хвиль в хвилеводі Земля-Іоносфера при наявності сторонніх 
струмів в нижній атмосфері (сейсмогенного характеру) та мезосфері, а також 
сейсмогенного підвищення провідності нижньої атмосфери. Побудована нова 
нелінійна модель вихрових збурень ПЕМХ в локальному наближенні β-площини для 
довільних висот в D, E та F областях іоносфери. Ефективний час життя вихрових 
збурень ПЕМХ, з урахуванням гігантської дифузійної дисипації та криволінійності 
середовища, має порядок 10 хв. на висоті 300 км.  

Результати дисертаційної роботи можуть бути використані для 
фундаментальних досліджень шаруватих нелінійних і активних середовищ різної 
фізичної природи, хвильових процесів в таких середовищах, включаючи як штучно 
створені метаматеріали, плазмові та гіромагнітні середовища, так і природні 
середовища (зокрема, у системі «літосфера-атмосфера-іоносфера»). Розроблені 
теорія, фізико-математичний апарат і метаматеріальний підхід до виявлення, 
вивчення і узагальнення закономірностей хвильових процесів у шаруватих, 
комплексних та активних середовищах різної фізичної природи є перспективними 
для проектування якісно удосконалених систем обробки сигналів, метаматеріалів та 
активних середовищ, створення оптичних процесорів, суперлінз, приладів 
трансформаційної оптики, побудови активних приладів на основі квантової 
плазмоніки, розробки високочутливих сенсорів для біомедичних технологій, 
дослідження механізму впливу потужних явищ у нижній атмосфері та літосфері 
(циклони, землетруси) на іоносферу для використання іоносферного моніторингу у 
розробці методів прогнозування сейсмічних явищ та космічної погоди, 
удосконалення систем космічного зв’язку, геоспостереження і навігації, та ін. 
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АНОТАЦІЯ 

Рапопорт Ю.Г. Хвильові процеси в шаруватих нелінійних і активних 

метаматеріалах, гіротропних і плазмових середовищах. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних 

наук за спеціальністю 01.04.02 – теоретична фізика. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2017.  

Розвинуті методи для теоретичного дослідження хвильових процесів, що 

відбуваються в шаруватих середовищах різної фізичної природи, включаючи 

метаматеріали, гіротропні та плазмові середовища, систему «літосфера-атмосфера-

іоносфера». На основі розроблених методів визначені характеристики хвильових 

процесів у вищеозначених середовищах за наявності об’ємних та поверхневих 

нелінійностей та з урахуванням вищих нелінійних ефектів (дисперсії, дифракції та 

вимушеного комбінаційного саморозсіяння). Вперше знайдені умови просторового 

підсилення при одночасній негативній фазовій поведінці електромагнітних хвиль в 

метаматеріалах з активними метачастинками. Знайдені та поясненні нові хвильові 

ефекти. Запропоновані способи контролю/управління хвильовими процесами в 

шаруватих нелінійних, активних і гіротропних середовищах за рахунок 

використання неоднорідних та нестаціонарних зовнішніх полів.  

Ключові слова: нелінійні активні шаруваті середовища, метаматеріали, 

літосфера-атмосфера-іоносфера, неоднорідні та нестаціонарні зовнішні електричні 

та магнітні поля.  
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АННОТАЦИЯ 

Рапопорт Ю.Г. Волновые процессы в слоистых нелинейных и активных 

метаматериалах, гиротропных и плазменных средах. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математичних 

наук по специальности 01.04.02 – теоретическая физика. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 2017.  

Для исследования волновых эффектов в комплексных слоистых, нелинейных 

и активных средах различной физической природы, включая метаматериалы (ММ), 

гиротропные и плазменные среды, систему «литосфера-атмосфера-ионосфера», в 

диссертации развит метод нелинейных эволюционных уравнений для волн в 

слоистых средах. Учитываются объемные и поверхностные нелинейности, высшие 

нелинейные эффекты (нелинейные дисперсия, дифракция и Рамановское 

взаимодействие), влияние высших нелинейных мод с учетом соответствующих 

граничных условий, а также выведены формулы для определеня нелинейного вклада 

в дополнительные граничные условия при наличии умеренной пространственной 

дисперсии (для сред «диэлектрик-ферромагнетик» и «диэлектрик-параэлектрик»). 

Развита теория и разработан метод моделирования «от характеристик метачастицы 

до характеристик нелинейных волн в слоистых активных би-анизотропных ММ с 

объемными и поверхностными нелинейностями». Для моделирования концентрации 

электромагнитного поля и явления надпорогового скачка точки фокусировки и 

формирования нелинейного самосогласованного резонатора (горячей точки) в 

нелинейном активном неоднородном мезомасштабном ММ концентраторе 

электромагнитного поля развиты теория и комбинированный метод комплексной 

геометрической оптики – точного электромагнитного решения уравнений 

Максвелла с нелинейностью. Выведены специфические граничные условия на 

границе однородной нелинейной и неоднородной линейной сред в ММ 

концентраторе поля. Развиты теория и метод, применимый для планетарных 

электромагнитных волн на произвольных высотах в атмосфере и ионосфере, для 

вывода системы нелинейних уравнений МГД в приближении «бета-плоскости» с 

последовательным использованием тензорного закона Ома для анизотропной и 

гиротропной ионосферы. Объяснены, предсказаны (в ряде случаев с 

экспериментальными подтверждениями) и найдены новые волновые эффекты и 

нетривиальные волновые структры: гигантская генерация второй гармоники 

поверхностных плазмонов, связанная с поверхностной нелинейностью свободных 

зарядов; стабилизация стационарного и нестационарного коллапса и образование 

«магнитных буллетов» на обратных объемных МСВ в ферритовых пленках, причем 

результаты данной теории соответствуют результатам наблюдений рассеяния света 

Мандельштама-Бриллюена на магнитных возмущениях; эффекты сильной 

нелинейности, включая пороговый скачок точки фокусировки и образование 

самосогласованного сильно локализованного нелинейного резонатора (горячей 

точки) на границе линейной и нелинейной областей метаматериального активного 

нелинейного концентратора поля; пороговое переключение из режима отражения в 

режим прохождения ТГц импульсов в многослойном диэлектричеси-графеновом 

ММ; образование нового типа проверхностных магнитных поляритонов в системе 

«полубезграничный ММ–полубезграничный ферромагнетик», распространяющихся 
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одновременно в одном и том же диапазоне частот в качестве прямых и обратных 

волн и др. Исследованы контроль/управление волновыми процессами (в том числе 

магнитооптическими солитонами) в ММ посредством использования неоднородных 

и нестационарных внешних полей. Развита модель электростатически-

фотохимического канала сейсмоионосферного взаимодействия. Показано 

качественное совпадение между: (1) теоретическими расчетами для характеристик 

ионосферного отклика, формируемого в системе «литосфера-атмосфера-

ионосфера», включая ионосферу с плазменными неустойчивостями, от приземных 

источников атмосферных гравитационных волн (с учетом реактивных мод) и 

(2) результатами спутниковых наблюдений сейсмогенных возмущений 

неустойчивой приэкваториальной плазмы в области F. Показаны возможности 

существования квазидвумерных, контролируемых внешними полями, волновых 

структур в гиротропных/киральных средах: (а) нелинейных вихревых 

крупномасштабных планетарных электромагнитных возмущений в F области 

неоднородной ионосферы с гигантской «диффузионной диссипацией»; 

(б) нелинейных вихревых МСВ структур с «фазовыми дефектами» в тонких 

ферритовых пленках; (в) двумерных структур квантовомеханических волн 

электронных состояний, контролируемых спин-орбитальным и обменным 

взаимодействиями, в графеновых квантовых ММ с двумерными квантовыми 

резонаторами и дифракционными решетками. Предложена обобщенная 

теоретическая схема конструирования активного ММ с «негативной фазой» 

электромагнитных волн и пространственным усилением. 

Ключевые слова: нелинейные активные слоистые среды, би-анизотропные 

метаматериалы, литосфера-атмосфера-ионосфера.  
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The methods are developed for investigation of wave processes in layered media of 

different physical nature with volume and surface nonlinearities, including metamaterials, 

gyrotropic and plasma media, the system "lithosphere-atmosphere-ionosphere". Based on 

the developed methods, the characteristics of wave processes in the media mentined above 

are investigated and modeled. Higher-order nonlinear effects (dispersion, diffraction, and 

forced Raman self-scattering) are accounted for. The conditions of the spatial 

amplification of the electromagnetic waves with the simultaneous “negative phase 

behaviour” in the linear metamaterials with active metaparicles are found, first. The new 

wave effects are found and explained. The ways of the control/management of the wave 

processes in layered nonlinear, active, gyrotropic media are proposed. Such a control is 

based on the application of non-stationary and inhomogeneous external fields.  

Keywords: nonlinear active layered media, metamaterials, lithosphere-atmosphere-
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