
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису 

 

Малишев Володимир Юрійович 

 

УДК 537.6/.8, 537.86/.87 

 

ДИСЕРТАЦІЯ 

МІКРОХВИЛЬОВІ ВЛАСТИВОСТІ МАГНІТОКЕРОВАНИХ ПРИСТРОЇВ 

НА ОСНОВІ РЕЗОНАТОРА ПОВЕРХНЕВОЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ 

ХВИЛІ 

01.04.03 – радіофізика 

 

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук 

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело 

______________________  В.Ю. Малишев 

 

 

 

Науковий керівник Мелков Геннадій Андрійович 

доктор фізико-математичних наук, професор 

 

 

 

Київ – 2021  



2 

АНОТАЦІЯ 

 

Малишев В.Ю. Мікрохвильові властивості магнітокерованих 

пристроїв на основі резонатора поверхневої електромагнітної хвилі. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних 

наук (доктора філософії) за спеціальністю 01.04.03 «радіофізика». – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки 

України, Київ, 2021. 

Дисертація присвячена експериментальному і теоретичному дослідженню 

ефектів взаємодії поверхневих електромагнітних хвиль та коливань 

мікрохвильового діапазону з плівковими структурами, що містять провідні, 

діелектричні та/або магнітні шари з метою розробки фізичних основ роботи 

магнітокерованих мікрохвильових пристроїв на основі резонатора поверхневої 

електромагнітної хвилі (РПЕХ). 

Дисертація складається з п’яти розділів. 

Перший розділ містить огляд літератури за тематикою дисертації. В ньому 

розглянуто основні властивості поверхневих електромагнітних хвиль різних 

частотних діапазонів (радіо-, мікрохвльового, терагерцового, оптичного 

діапазонів) у магнітно-метало-діелектричних системах. Також в огляді літератури 

окреслено основні мікрохвильові властивості РПЕХ на співрозмірній 

діелектричній підкладці, особливості будови таких резонаторів та особливості 

збудження в них коливань. Крім того, стисло окреслено можливі застосування 

надпровідних РПЕХ для створення мікрохвильових пристроїв з 

джозефсонівськими контактами. 

В другому розділі дисертації наведено опис методик, які були використані 

для проведення експериментальних досліджень мікрохвильових властивостей 

РПЕХ і пристроїв на його основі. Ці методики включають в себе методики 

вимірювань частоти та добротності РПЕХ у 3-см діапазоні довжин хвиль, а також 

методики подібних досліджень в магнітних полях та за кріогенних температур. 
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Цей розділ дисертації також містить дані про параметри зразків, що 

використовувались для досліджень. Для полегшення сприйняття представлених 

далі наукових результатів, у розділі 2 зображена блок-схема проведених 

досліджень, яка відображає взаємозв’язок між тими задачами, які розв’язувалися 

в дисертації. 

Третій розділ дисертації присвячено експериментальному дослідженню 

мікрохвильових характеристик РПЕХ на надрозмірній діелектричній підкладці, 

РПЕХ у надрозмірному хвилеводі, а також РПЕХ з різною товщиною провідного 

шару. Результати цих досліджень порівнюються з результатами, одержаними 

різними дослідниками для РПЕХ типової конфігурації (на співрозмірній 

діелектричній підкладці, в стандартному хвилеводі, для резонатора з фіксованою 

товщиною провідного шару). 

В результаті порівняння спектрів власних частот РПЕХ у 3-см та 8-мм 

діапазонах довжин хвиль встановлено, що ці спектри у 3-см діапазоні мають 

кращу впорядкованість, що дозволяє з більшою точністю проводити дослідження 

мікрохвильових ефектів, пов’язаних з існуванням поверхневих електромагнітних 

хвиль. Також показано, що в 3-см діапазоні довжин хвиль добротність 

надпровідних резонаторів може сягати 4000, що дозволяє створювати на їх основі 

мікрохвильові пристрої з покращеними характеристиками. 

Дослідження РПЕХ у надрозмірному хвилеводі показали, що при 

збільшенні поперечних розмірів хвилеводу резонансні частоти РПЕХ 

зменшуються, проте добротність коливань зростає, що пояснюється ефектами 

трансформації електромагнітного поля в області навколо РПЕХ. 

Експериментально було показано, що РПЕХ є квазідвовимірним відкритим 

резонатором, частота коливань якого не залежить від товщини провідного шару, в 

той час добротність коливань помітно зменшується, якщо товщина провідника 

стає меншою за деяку критичну величину (~ подвійної товщини скін-шару). 

Також спостережено трансформацію спектрів коливань РПЕХ за умови, що 

латеральні розміри діелектричної підкладки, на якій розміщено резонатор, 

перевищують його латеральні розміри. 
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Четвертий розділ дисертації містить результати досліджень 

мікрохвильових характеристик смугопропускних та смугозагороджувальних 

фільтрів на основі РПЕХ. Показано, що система взаємодіючих РПЕХ і плівки 

залізо-ітрієвого гранату виконує роль фільтра, що перебудовується сталим 

магнітним полем, причому для надпровідного РПЕХ 3-см діапазону довжин хвиль 

перебудова частоти може сягати ~ 4 ГГц. 

Експериментально показано можливість реалізації дволанкового фільтра на 

основі як двох окремих РПЕХ на співрозмірних діелектричних підкладках, так і 

двох РПЕХ, розміщених на спільній надрозмірній підкладці. Наведені результати 

свідчать, як і очікувалось, що технічні характеристики таких дволанкових 

фільтрів є помітно кращими за характеристики одноланкових фільтрів на основі 

РПЕХ. Визначено оптимальні умови роботи зазначених фільтрів, а також 

експериментальні умови, необхідні для їх практичної реалізації. 

Останній п’ятий розділ дисертації присвячено вивченню мікрохвильових 

властивостей РПЕХ нового типу на основі плівки феромагнетика. Розроблена 

теоретична модель такої системи, що передбачає існування поверхневих магнон-

плазмон-поляритонів, що збуджуються в матеріалі резонатора за певного поля 

підмагнічування. Теоретично обґрунтовано, що такі квазічастинки мають інші 

умови існування, аніж плазмон-поляритони оптичного діапазону частот, хоча 

властивості таких квазічастинок виявляють досить подібними. 

Для феромагнітних РПЕХ, розташованих поблизу від стінки прямокутного 

хвилеводу, експериментально показано можливість перебудови частоти 

резонатора на ~ 1% та коефіцієнта стоячої хвилі для резонатора приблизно в 7 

разів у зовнішньому постійному магнітному полі ~200 мТл, що пояснюється 

появою мікрохвильових поверхневих магнон-плазмон-поляритонів. Встановлено, 

що цей ефект є максимальним за умови, що мікрохвильове магнітне поле основної 

моди РПЕХ є ортогональним до поля підмагнічування, і мінімальним, коли ці 

поля є паралельними. 

Ключові слова: поверхнева електромагнітна хвиля, мікрохвильовий 

резонатор, мікрохвильовий пристрій, магнітне поле, феромагнетик, ферит. 
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ABSTRACT 

Malyshev V.Yu. Microwave properties of magnetically-controlled devices based 

on a surface electromagnetic wave resonator. – Qualifying scientific work with the 

manuscript copyright. 

Dissertation for the scientific degree Doctor of Philosophy on specialty 01.04.03 

– «Radiophysics». – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2021. 

The dissertation is devoted to experimental and theoretical study of interaction of 

microwave surface electromagnetic waves and oscillations with film structures 

containing conducting, dielectric and / or magnetic layers suitable for the development 

of physical principles of operations of magnetocontrolled microwave devices based on 

the surface electromagnetic wave resonator (SEWR). 

The dissertation consists of five chapters. 

The first chapter contains a review of the literature on the topic of the 

dissertation. It considers the main properties of surface electromagnetic waves of 

different frequency bands (radio, microwave, terahertz, optical bands) in magnetic-

metal-dielectric systems. Also, the review outlines the basic microwave properties of 

SEWR on a proportional dielectric substrate, the peculiarities of the structure of such 

resonators and the features of their excitation. In addition, the possible applications of 

superconducting SEWR for the creation of microwave devices with Josephson junctions 

are briefly outlined. 

The second chapter of the dissertation describes the methods used for the 

experimental study of the microwave properties of SEWR and SEWR-based devices. 

These methods include techniques for measuring the frequency and quality factor of 

SEWR oscillations in the 3-cm wavelength band, as well as techniques for similar 

studies at cryogenic temperatures and in the presence of magnetic fields. This section of 

the dissertation also contains data on the parameters of samples used for research. To 

facilitate the perception of the following scientific results, Chapter 2 presents a 

flowchart of research, which reflects the relationship between the tasks addressed in the 
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dissertation. 

The third chapter of the dissertation is devoted to the experimental study of the 

microwave properties of SEWR on an oversized dielectric substrate, SEWR in an 

oversized waveguide, and SEWR with different thickness of the conductive layer. The 

results of these studies are compared with the results for SEWR of a typical 

configuration (on a proportional dielectric substrate, in a standard waveguide, for a 

resonator with a fixed thickness of the conductive layer) obtained by different 

researchers. 

As a result of comparing the natural frequency spectra of SEWR in the 3-cm and 

8-mm wavelength bands, it was found that these spectra in the 3-cm band have better 

ordering, which allows more accurate investigation of microwave effects associated 

with the existence of surface electromagnetic waves. It is also shown that in the 3-cm 

wavelength band, the quality factor of superconducting resonators can reach 4000, 

which allows one to create SEWR-based microwave devices with improved 

characteristics. 

Studies of SEWR in an oversized waveguide have shown that as the transverse 

dimensions of the waveguide increase, the resonant frequencies of SEWR decrease, but 

the Q-factor increases, which is explained by the effects of electromagnetic field 

transformation in the region around SEWR. 

It has been shown experimentally that SEWR is a quasi-two-dimensional open 

resonator. Frequency of SEWR fundamental mode does not depend on the thickness of 

the conductive layer, while the quality factor of oscillations substantially decreases, if 

the conductor thickness becomes less than some critical value (~ the double thickness of 

the skin layer). The transformation of SEWR oscillation spectra was also observed 

under the condition that the lateral dimensions of the dielectric substrate on which the 

resonator is placed exceed its lateral dimensions. 

The fourth chapter of the dissertation contains the research results of microwave 

characteristics of band-stop and band-pass filters based on SEWR. It is shown that the 

system of interacting SEWR and iron-yttrium garnet film acts as a filter that is 

reconfigurable by a bias dc magnetic field, and for a superconducting SEWR in 3-cm 
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wavelength band the frequency adjustment can reach ~ 4 GHz. 

The possibility of implementing a two-link filter based on both two separate 

SEWRs on proportional dielectric substrates and two SEWRs placed on a common 

oversized substrate is experimentally shown. These results indicate, as expected, that 

the technical characteristics of such two-link filters are significantly better than the 

characteristics of single-link filters based on SEWR. The optimal operating conditions 

of these filters are determined, as well as the experimental conditions necessary for their 

practical implementation. 

The last fifth chapter of the dissertation is devoted to the study of the microwave 

properties of a new type of SEWR based on a ferromagnet film. A theoretical model of 

such a system has been developed, which assumes the existence of surface magnon-

plasmon-polaritons excited in the resonator material under the action of a certain bias 

magnetic field. It is theoretically shown that such quasiparticles have different 

conditions of existence than the optical plasmon-polaritons, although the properties of 

such quasiparticles are rather similar. 

For ferromagnetic SEWR located near the wall of a rectangular waveguide, the 

possibility of adjusting the resonator frequency by ~ 1% and the standing wave ratio for 

the resonator approximately 7 times in an external bias magnetic field of ~ 200 mT is 

experimentally shown, which is explained by the appearance of microwave surface 

magnon-plasmon-polaritons. It is established that this effect is maximal, when the 

microwave magnetic field is orthogonal to the bias magnetic field, and minimal, when 

these fields are parallel. 

Key words: surface electromagnetic wave, microwave resonator, microwave 

device, magnetic field, ferromagnet, ferrite. 
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ВСТУП 

Мікрохвильові резонатори широко використовуються в мікрохвильовій 

техніці [1–3], при розробці та виготовленні сучасної електронної апаратури [3–5], 

при вивченні багатьох фізичних ефектів [6, 7]. На сьогоднішній день існує багато 

типів мікрохвильових резонаторів, серед яких найбільш відомими є об'ємні [2, 3], 

діелектричні [3, 8–10] та смужкові [3, 11–13] резонатори. Саме ці резонатори 

найчастіше використовуються для створення фільтруючих та узгоджувальних 

елементів мікрохвильового тракту, застосовуються як елементи мікрохвильових 

пристроїв. 

Характерною рисою об’ємних і діелектричних резонаторів є те, що 

електромагнітне поле їх власних коливань займає весь простір всередині 

резонатора [2, 3, 8, 10]. Для закритих резонаторів з провідними (металевими або 

надпровідними) стінками – це простір порожнини, обмеженої провідними 

стінками, а для діелектричних резонаторів – область простору, яку займає 

діелектрик. Хоча формально діелектричні резонатори є відкритими системами 

(поле виходить за геометричні межі діелектричного тіла), однак, за умови, що 

відносна діелектрична проникність діелектрика   є достатньо великою 

(наприклад, 10  ), цим ефектом, як правило, можна нехтувати і вважати, що 

поле зосереджено лише в області, де 1  [2, 3, 8, 10]. Ця специфіка розподілу 

поля частково притаманна й смужковим (мікросмужковим, копланарним, 

щільовим тощо) резонаторам, особливо якщо в них використовуються 

діелектричні елементи з 1  [2, 3, 11–13]. Проте в смужкових резонаторах 

додатково спостерігається ефект підвищення концентрації електричного поля 

поблизу від країв провідних смужок малої ширини або в проміжку між краями 

близько розташованих провідних смужок [3, 11–13]. Тим не менш, значна частина 

енергії електромагнітного поля власних коливань смужкових резонаторів 

зосереджена в області між смужками та/або провідною поверхнею (ground plate) 

[3, 11–13], завдяки чому мікрохвильові властивості таких коливань дещо подібні 

до властивостей власних коливань об'ємних і діелектричних резонаторів. 
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На відміну від згаданих об'ємних, діелектричних і смужкових резонаторів, 

електромагнітне поле в резонаторах з єдиною провідною смужкою має зовсім 

іншу структуру. Такі резонатори, названі резонаторами поверхневої 

електромагнітної хвилі (РПЕХ), були запропоновані і в подальшому досліджені 

професором Г.А. Мелковим та його учнями (в т.ч. й автором дисертації) більше 20 

років тому [14–16]. Їх особливістю є наявність лише однієї провідної (металевої 

або надпровідної) поверхні (плівки, пластини, стрижня тощо), вздовж якої 

поширюється поверхнева електромагнітна хвиля (ПЕХ), яка може відбиватися від 

границь цієї поверхні та інтерферувати сама з собою, породжуючи при цьому 

поверхневі електромагнітні коливання [14–17]. Структуру електромагнітного 

поля таких коливань легко отримати, аналізуючи трансформацію розподілу поля 

поблизу вузької провідної смужки в смужковому резонаторі за умови, що відстань 

між цією смужкою та провідною поверхнею необмежено зростає. 

Електромагнітне поле власних коливань РПЕХ має чітко виражений 

поверхневий характер, що дозволяє одержати значну величину напруженості 

електричного поля E  на поверхні провідного елемента РПЕХ [16–18], в декілька 

разів більшу за напруженість поля E  у згаданих вище типових резонаторах. Цей 

ефект може бути використаним для створення цілого класу надпровідних систем, 

де відбувається інтенсивна взаємодія поля з надпровідними плівками і 

джозефсонівськими контактами (ДК), створеними в плівці надпровідника [17–22]. 

Також цей ефект може бути корисним для вивчення ефектів взаємодії 

електромагнітного поля з різними провідними матеріалами, визначення 

мікрохвильових властивостей провідних поверхонь, вимірювання їх імпедансу, 

оцінки стану поверхні (топології, наявності дефектів) тощо. 

Останнім часом, у зв’язку з активізацією досліджень властивостей ПЕХ у 

різних частотних діапазонах (оптичному, терагерцовому, мікрохвильовому) [23–

28], актуальність досліджень пов'язаних з РПЕХ також зросла. Більше того, 

завдяки простоті конструкції та легкості збудження коливань [14–17], РПЕХ є 

зручною системою для експериментального вивчення багатьох ефектів, що 

відбуваються за участі ПЕХ, на прикладі поверхневих хвиль та коливань 
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мікрохвильового діапазону. В той час як дослідження ПЕХ в оптичному і, 

особливо, терагерцовому діапазонах є доволі складними з технічної точки зору і 

вимагають складної апаратури та спеціальних умов проведення експериментів 

[25–28], аналогічні дослідження в мікрохвильовому діапазоні виконуються 

відносно просто, за допомогою стандартних, добре відомих експериментальних 

методик, з використанням стандартних мікрохвильових приладів і пристроїв [2, 3, 

29–34]. 

Суттєвим недоліком проведених раніше досліджень РПЕХ [14–22, 35, 36] є 

відсутність експериментальних даних щодо впливу сталого магнітного поля з 

напруженістю 4H   кЕ на мікрохвильові властивості РПЕХ, а також відсутність 

експериментів з декількома взаємодіючими між собою РПЕХ, з РПЕХ 

нестандартної конфігурації, експериментів, в яких резонатор розміщувався б 

хвилеводах з нетиповими розмірами поперечного перерізу. 

Як відомо, достатньо слабке (0 4H   кЕ) магнітне поле майже не впливає 

на мікрохвильові властивості звичайних провідників, погіршуючи при цьому 

мікрохвильові властивості надпровідників (зокрема, за рахунок проникнення 

магнітних вихорів у середину надпровідника) [5, 37, 38]. В свою чергу для ДК, 

створених у надпровідній плівці, вплив магнітного поля стає суттєвим у 

достатньо сильних полях, за умови 0 0~ / 2JJHS  , де 0  – магнітна стала, JJS  – 

площа контакту, 0  – квант магнітного потоку [5, 37, 38]. З огляду на це, 

дослідження мікрохвильових властивостей РПЕХ і пристроїв на його основі в 

сталих магнітних полях 4H   кЕ вважалися достатньо безперспективними і, 

фактично, не проводилися. Проте важливість та актуальність подібних 

досліджень кардинально зростає, якщо до резонатора приєднується магнітний 

елемент (або резонатор, виготовлений з феромагнетика, сам грає роль цього 

елемента), чутливий до магнітного поля і здатний при зміні свого стану (під дією 

поля H ) впливати на мікрохвильові властивості РПЕХ. У першу чергу, саме 

дослідженню таких ефектів і розробці відповідних магнітокерованих пристроїв на 

основі РПЕХ, присвячена дана дисертація (див. розд. 4, 5). 
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Також у дисертації вивчаються мікрохвильові властивості фільтрів на 

основі двох взаємодіючих РПЕХ (див. розд. 4), оскільки раніше такі дослідження 

не проводились з огляду на їх складність. 

Нарешті, розділ 3 дисертації присвячено експериментальному дослідженню 

впливу геометрії системи з РПЕХ (розмірів діелектричної підкладки, товщини 

резонатора, розмірів і конфігурації хвилеводу, в якому розміщено РПЕХ) на 

мікрохвильові властивості резонатора для декількох нетипових конфігурацій 

РПЕХ у хвилеводі. 

Актуальність теми. Актуальність теми дисертації зумовлена необхідністю 

розробки нового типу магнітокерованих мікрохвильових пристроїв на основі 

явищ, які виникають при взаємодії поверхневих електромагнітних хвиль та 

коливань мікрохвильового діапазону з провідними та магнітними плівками і 

плівковими структурами на основі резонатора поверхневої електромагнітної хвилі 

(РПЕХ). 

Явища виникнення та перетворення ПЕХ, як в інші поверхневі моди, так і в 

інші типи електромагнітних хвиль, добре відомі в оптиці [23–25, 27]. Проте в 

мікрохвильовому і, особливо, в терагерцовому діапазонах ці явища поки що 

вивчені недостатньо [23, 26–28]. Фактично, на даний момент такі дослідження 

тільки розпочинаються, а відповідні наукові задачі, підходи, методики формують 

фундамент такої нової та перспективної галузі прикладної фізики як плазмоніка 

[27, 28, 39, 40]. 

Вже отримані результати для ряду плазмонних систем показують, що такі 

ПЕХ (плазмон-поляритони) мають значні перспективи використання в системах 

зв’язку, медицині, сенсориці, для вимірювання електрофізичних параметрів 

матеріалів, розвитку нанотехнологій тощо [26–28, 39, 40]. Однак, у більшості 

існуючих робіт з плазмоніки (див. [26–28, 39, 40], а також список посилань у цих 

роботах) розглядаються ПЕХ у металодіелектричних системах, відносна магнітна 

проникність яких 1  . Відповідно, вплив достатньо слабкого магнітного поля на 

такі системи не приводить до помітної зміни їх властивостей. Робіт, в яких 

розглядались би ПЕХ (плазмон-поляритони) у магнітних системах, є небагато, а 
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самі вони є дещо фрагментарними [41–48]. Як правило, вони стосуються лише 

випадку ~ 1  і не торкаються практично важливого випадку 1 , який 

спостерігається в області феромагнітного резонансу системи [49]. 

Таким чином, властивості ПЕХ у магнітних системах на даний момент 

вивчені недостатньо, особливо для випадку, коли в системі збуджуються як 

електромагнітні хвилі, так і хвилі намагніченості. Це свідчить про актуальність 

досліджень взаємодії електромагнітних поверхневих коливань РПЕХ з 

коливаннями намагніченості магнетиків, результати яких викладено в дисертації 

(розд. 4, 5). Крім того, ефекти взаємодії коливань РПЕХ з коливаннями 

намагніченості можуть бути використані для розробки на основі РПЕХ нового 

класу мікрохвильових пристроїв, керованих магнітним полем (розд. 4, 5). 

Використання ж у цих пристроях нетипових конфігурацій РПЕХ, також 

проаналізованих у дисертації (розд. 3), дозволяє помітно посилити або послабити 

зазначені фізичні ефекти та оптимізувати технічні характеристики 

мікрохвильових пристроїв на основі РПЕХ, що може бути важливо для 

застосувань таких систем на практиці. 

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

виконана в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в 

рамках 5 базових і 2 договірних держбюджетних науково-дослідних робіт (НДР) 

та 1 міжнародного гранту: 

1. НДР 01БФ052–01 «Енергетично ефективні методи передачі та обробки 

сигналів НВЧ та оптичного діапазонів» МОН України  

(№ держреєстрації 0101U002878, термін виконання 01.2001 – 12.2005). 

2. НДР 06БФ052–01 «Фундаментальні основи новітніх та ресурсозберігаючих 

технологій на основі радіофізики та електроніки» МОН України (№ 

держреєстрації 0106U006625, термін виконання 01.2006 – 12.2010). 

3. НДР 11БФ052–01 «Фундаментальні основи створення та методи 

дослідження нанорозмірних структур з керованими параметрами для потреб 

енергокомплексу» МОН України (№ держреєстрації 0111U006682, термін 
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виконання 01.2010 – 12.2015). 

4. НДР 16БФ052–01 «Електронні, магнітні, мікрохвильові та оптичні 

властивості мікро- та наноструктур на поверхнях напівпровідників і 

діелектриків» МОН України (№ держреєстрації 0116U004753, термін 

виконання 03.2016 – 12.2018). 

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

наноструктурованих матеріалах для пристроїв сучасної магнітоелектроніки» 

МОН України (№ держреєстрації 0119U100315, термін виконання 01.2019 – 

12.2021). 

6. НДР 15ДФ052–01 «Експериментальне вивчення конверсії НВЧ енергії у 

мікроелектронних пристроях на основі новітніх надпровідних матеріалів» 

ДФФД України (договір № Ф64-35/2015, № держреєстрації 0115U001985, 

термін виконання 10.2015 – 12.2015). 

7. НДР 16ДФ052–01 «Експериментальне вивчення конверсії НВЧ енергії у 

мікроелектронних пристроях на основі новітніх надпровідних матеріалів» 

ДФФД України (договір № Ф64-41/2016, № держреєстрації 0116U002986, 

термін виконання 04.2016 – 06.2016). 

8. Грант Науково-технічного центру України № 3066 «Нелінійний 

мікрохвильовий процесор на основі залізо-ітрієвого гранату (ЗІГ)» (термін 

виконання 11.2004 – 10.2007). 

Згідно технічного завдання вказаних наукових тем і гранту автор дисертації 

виконував задачі, пов’язані з експериментальним дослідженням мікрохвильових 

властивостей РПЕХ різного типу і пристроїв на його основі (феромагнітний 

РПЕХ, система РПЕХ + плівка залізо-ітрієвого гранату (ЗІГ), система 

взаємодіючих РПЕХ). Також дисертант брав участь в розробці теорії магнон-

плазмон-поляритонів для екранованого феромагнітного РПЕХ, проводив 

числовий розрахунок мікрохвильових властивостей всіх досліджених систем, 

обробку експериментальних результатів. 

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є розробка фізичних основ 

роботи магнітокерованих мікрохвильових пристроїв на основі РПЕХ, а також 
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дослідження можливості застосування фізичних ефектів, що виникають при 

взаємодії ПЕХ мікрохвильового діапазону з провідними, діелектричними та 

магнітними плівками і плівковими структурами, для розробки та створення нових 

пристроїв мікрохвильової плазмоніки та магнітоелектроніки. 

В роботі розв'язувались наступні задачі: 

1. Розробка фізичних основ роботи феромагнітного РПЕХ, який являє собою 

пластину або плівку з провідного феромагнетика. 

2. Розробка методик експериментальних досліджень феромагнітних РПЕХ і 

РПЕХ нетипової конфігурації (резонаторів з різною товщиною провідної 

поверхні, резонаторів на надрозмірній діелектричній підкладці). 

3. Дослідження мікрохвильових властивостей немагнітних РПЕХ нетипової 

конфігурації, феромагнітних РПЕХ, мікрохвильових властивостей РПЕХ у 

металевих хвилеводах з нетиповими розмірами (позамежний, надрозмірний 

хвилеводи). 

4. Розробка мікрохвильових фільтрів на основі немагнітного РПЕХ та плівки 

ЗІГ, фільтрів на основі двох зв’язаних РПЕХ; дослідження їх 

мікрохвильових характеристик. 

5. Дослідження мікрохвильових властивостей магнон-плазмон-поляритонів у 

феромагнітному РПЕХ, розташованому поблизу металевого екрану (стінки 

хвилеводу). 

Об'єкт і предмет дослідження. Об'єктом дослідження є феромагнітний 

РПЕХ, немагнітні РПЕХ нетипової конфігурації, РПЕХ у прямокутних 

хвилеводах з нетиповими розмірами, мікрохвильовий фільтр на основі двох 

зв’язаних РПЕХ та фільтр на основі РПЕХ і плівки ЗІГ. 

За безпосередній предмет дослідження було обрано частоти і добротності 

власних коливань РПЕХ, амплітудно-частотні характеристики (АЧХ) 

мікрохвильових фільтрів на основі РПЕХ. 

Методи дослідження: 

1. Методи вимірювання коефіцієнта стоячої хвилі та ослаблення при відбитті 

та проходженні мікрохвильового сигналу крізь зразок (підрозд. 2.3) – при 
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дослідженні мікрохвильових характеристик РПЕХ (розд. 3, 5) та фільтрів на 

його основі (розд. 4). 

2. Метод феромагнітного резонансу (підрозд. 2.5) – при експериментальному 

дослідженні мікрохвильових характеристик феромагнітних РПЕХ (розд. 5) 

та фільтрів на основі РПЕХ і плівки ЗІГ у магнітному полі (підрозд. 4.1). 

3. Метод зв'язаних коливань – при теоретичному аналізі взаємодії коливань в 

мікрохвильових фільтрах на основі РПЕХ (розд. 4). 

4. Метод збурень – при теоретичному аналізі мікрохвильових властивостей 

магнон-плазмон-поляритонів в екранованому феромагнітному РПЕХ 

(підрозд. 5.1). 

Достовірність одержаних результатів визначається: 

1. Узгодженням одержаних дисертантом експериментальних результатів щодо 

РПЕХ з експериментальними даними, отриманими іншими дослідниками. 

2. Відповідністю одержаних експериментальних результатів щодо РПЕХ і 

фільтрів на його основі відомим теоретичним моделям і даним числового 

моделювання. 

3. Узгодженням експериментальних і теоретичних результатів щодо 

мікрохвильових властивостей магнон-плазмон-поляритонів в екранованому 

феромагнітному РПЕХ. 

4. Чіткою та зрозумілою фізичною картиною вивчених явищ, які добре 

узгоджуються з існуючими уявленнями про ПЕХ у шаруватих структурах з 

провідними, діелектричними та/або магнітними шарами. 

5. Використанням відомих методик експериментальних досліджень і методів 

теоретичного аналізу при одержанні основних наукових результатів 

дисертації. 

6. Успішною апробацією одержаних наукових результатів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному: 

1. Вперше запропоновано новий тип мікрохвильового резонатора – РПЕХ на 

основі провідної феромагнітної пластини (плівки), вивчено його 

мікрохвильові властивості, визначено умови його ефективного збудження та 
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розвинені методи експериментального дослідження таких резонаторів у 

сталих магнітних полях. 

2. Вперше досліджено мікрохвильові властивості немагнітних РПЕХ 

нетипової конфігурації (надтонкі резонатори, резонатори на надрозмірній 

діелектричній підкладці), а також властивості РПЕХ у прямокутних 

металевих хвилеводах з нетиповими розмірами поперечного перерізу. 

3. Вперше розроблено мікрохвильові фільтри на основі РПЕХ і плівки ЗІГ та 

експериментально досліджено їх мікрохвильові властивості та оптимізовано 

їх технічні характеристики. 

4. Вперше розроблено та експериментально досліджено мікрохвильові 

властивості фільтрів на основі двох зв’язаних РПЕХ. 

5. Вперше теоретично передбачено існування мікрохвильових магнон-

плазмон-поляритонів у системі магнетик – діелектрик – металевий екран та 

отримано перше експериментальне підтвердження їх існування для 

екранованого феромагнітного РПЕХ. 

Практичне значення одержаних результатів обумовлено тим, що: 

1. Запропоновано новий тип мікрохвильового резонатора – феромагнітний 

РПЕХ, характеристиками якого можна керувати, прикладаючи до 

резонатора достатньо слабке стале магнітне поле. Це відкриває можливості 

для створення нового класу магнітокерованих мікрохвильових пристроїв на 

основі таких РПЕХ. 

2. Проведені експериментальні дослідження мікрохвильових властивостей 

РПЕХ нетипової конфігурації, в хвилеводах з нетиповими розмірами 

відкривають шляхи для оптимізації технічних характеристик РПЕХ і 

пристроїв на його основі за рахунок підбору оптимальних геометричних 

розмірів провідної плівки, діелектричної підкладки та/або хвилеводу. 

Зокрема, за допомогою такої оптимізації можна досягти підвищення 

добротності РПЕХ до 20%. 

3. Розроблено мікрохвильові фільтри на основі немагнітного металевого та 

надпровідного РПЕХ і плівки ЗІГ з робочою смугою частот Δf ~ 20-90 МГц, 
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що здатні забезпечити перебудову частоти на величину ~ 900 МГц та 

~ 4 ГГц відповідно, у магнітному полі H ~ 2,5 кЕ. 

4. Розроблено дволанковий мікрохвильовий фільтр на основі двох зв’язаних 

РПЕХ з підвищеною крутизною фронтів АЧХ та достатньо малими 

втратами в смузі пропускання порівняно з випадком одноланкового фільтра. 

5. Розроблено теоретичну модель та запропоновано метод експериментального 

дослідження властивостей мікрохвильових магнон-плазмон-поляритонів 

для екранованих провідних магнетиків. Використовуючи цю модель та 

метод, запропоновано метод вимірювання комплексної діелектричної 

проникності провідних феромагнетиків у мікрохвильовому діапазоні частот. 

Особистий внесок здобувача. Основні результати дисертації викладено в 4 

статтях у фахових періодичних виданнях [14, 16, 50, 51]. Матеріали, що 

використовуються в дисертації, додатково викладені в 2 статтях [17, 52]. 

Результати дисертації також висвітлені у 15 тезах, працях та матеріалах 

міжнародних наукових конференцій [53–67]. 

В усіх цих роботах дисертант брав участь у постановці задачі, проведенні 

експериментальних досліджень мікрохвильових властивостей РПЕХ і пристроїв 

на його основі, в обробці, інтерпретації та аналізі основних наукових результатів, 

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

теоретичного аналізу в статті [51], створенні (спільно з М.О. Поповим) програм 

числового моделювання, які були використані під час проведення досліджень. 

Зокрема, в роботах [14, 16, 50, 51] особисто автору належать: 

стаття [14] – результати експериментальних досліджень мікрохвильових 

властивостей надпровідних РПЕХ у діапазоні частот 2.7 – 6 ГГц та діапазоні 

температур 70 – 120 K; 

стаття [16] – результати експериментальних досліджень мікрохвильових 

властивостей надпровідних РПЕХ у 3-см діапазоні довжин хвиль за температур 30 

– 93 K; 

стаття [50] – результати експериментальних досліджень мікрохвильових 

характеристик фільтра 3-см діапазону довжин хвиль на основі РПЕХ і плівки ЗІГ 
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у сталому магнітному полі 0 – 4000 Е; 

стаття [51] – наближена теоретична модель мікрохвильових магнон-

плазмон-поляритонів, побудована за допомогою методу збурень, а також дані 

числового моделювання, одержані автором за допомогою розробленої (спільно з 

М.О. Поповим) програми моделювання. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертації 

доповідались на 12 міжнародних наукових конференціях: 

1. Third International Kharkov Symposium “Physics and Engineering of Millimeter 

and Sub-millimeter Waves” (MSMW 1998, September 15–17, 1998, Kharkov, 

Ukraine); 

2. Second International Young Scientists’ Conference on Applied Physics (ICAP 

2002, June 19–20, 2002, Kyiv, Ukraine); 

3. 6th European Conference on Applied Superconductivity (EUCAS’2003, 

September 14–18, 2003, Sorrento Napoli, Italy); 

4. Fourth International Young Scientists’ Conference on Applied Physics (ICAP 

2004, June 21–23, 2004, Kyiv, Ukraine); 

5. II International Conference “Electronics and Applied Physics” (EAP 2006, 

October 11–14, 2006, Kyiv, Ukraine); 

6. Sixth International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of 

Microwaves, Millimeter, and Submillimeter Waves and Workshop on Terahertz 

Technologies (MSMW 2007, June 25–30, 2007, Kharkov, Ukraine); 

7. III International Conference “Electronics and Applied Physics” (EAP 2007, 

October 25–27, 2007, Kyiv, Ukraine); 

8. XIth International Conference “Electronics and Applied Physics” (EAP 2015, 

October 21–24, 2015, Kyiv, Ukraine); 

9. International research and practice conference “Nanotechnology and 

nanomaterials” (Nano–2018, August 27–30, 2018, Kyiv, Ukraine); 

10. Міжнародна науково-технічна конференція студентів та молодих вчених 

«Фізика, електроніка, електротехніка» (ФЕЕ–2020, 20–24 квітня 2020, Суми, 

Україна); 
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11. 2020 IEEE 10th International Kharkiv Symposium on Physics and Engineering of 

Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves (MSMW 2020, September 

21–25, 2020, Kharkiv, Ukraine); 

12. 2020 IEEE 10th International Conference on Nanomaterials: Applications and 

Properties (NAP–2020, November 9–13, 2020, Sumy, Ukraine). 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження викладено у 19 

публікаціях, серед яких 4 статті у фахових наукових журналах [14, 16, 50, 51] та 

15 тез, праць та матеріалів міжнародних наукових конференцій [53–67]. Крім 

того, наукові результати дисертації додатково відображені в статтях [17, 52]. 

Серед зазначених статей робота [16] опублікована в закордонному журналі 

Journal of Superconductivity. Статті [16, 51], опубліковані в журналах Journal of 

Superconductivity та Український фізичний журнал, індексуються в базах даних 

Scopus та Web of Science. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти 

розділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації – 

155 сторінок, з них основного тексту – 141 сторінка. Список використаних джерел 

на 14 сторінках містить 136 посилань. Дисертація містить 72 рисунків і 1 

таблицю. 
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Розділ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

1.1. Поверхневі електромагнітні хвилі (ПЕХ) 

Поверхневими електромагнітними хвилями (ПЕХ) називаються 

електромагнітні хвилі, що поширюються вздовж поверхонь або границь розділу 

середовищ [23–25, 68]. Електромагнітне поле таких хвиль локалізоване поблизу 

від направляючої поверхні або границі розділу середовищ. Відповідно, 

напруженість електромагнітного поля хвиль спадає за експоненціальним законом 

(або близьким до експоненціального) при віддалені від направляючої 

поверхні/границі, в той же час як уздовж цієї поверхні/границі поле змінюється 

звичайним чином – за періодичним законом (квазіперіодичним для систем із 

втратами) [23–25, 27, 68]. 

Існування ПЕХ було теоретично передбачено А. Зоммерфельдом у 1899 

році для випадку радіохвиль, що поширюються над поверхнею провідника 

циліндричної форми [69]. Дещо пізніше, у 1907 році, Дж. Ценнек, розглядаючи 

електромагнітні хвилі над поверхнею землі, теоретично довів можливість 

поширення ПЕХ радіодіапазону над плоскою провідною поверхнею [70]. Через 2 

роки після цього А. Зоммерфельд в роботі [71] вдосконалив існуючу на той 

момент теорію ПЕХ. 

Подальші дослідження ПЕХ у радіодіапазоні та мікрохвильовому діапазоні 

у першій половині ХХ століття носили переважно теоретичний характер [72–77]. 

До середини ХХ століття питання про практичне застосування ПЕХ, фактично, не 

розглядалось, оскільки ефективність збудження ПЕХ відомими на той час 

антенами була дуже малою [75, 78]. Масштабні експериментальні дослідження 

ПЕХ розпочалися тільки після створення лінії Губо [77, 79–81] або подібних до 

неї систем [78, 82]. Згодом ці дослідження призвели до створення РПЕХ [14–16, 

83], який можна розглядати як відрізок лінії Губо скінченної довжини. Цей 

резонатор виявився зручною системою для розробки різноманітних надпровідних 

пристроїв з контактами Джозефсона [17, 21, 22, 52, 84, 85], що обговорюється в 

підрозд. 1.2. 
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На відміну від радіочастотних і мікрохвильових досліджень ПЕХ у 

діапазоні частот 21 10f  −  ГГц, дослідження ПЕХ в оптичному діапазоні  

( 14 15~ 10 10f −  Гц) розпочались у 1902 році класичним експериментом Р. Вуда 

[86], з якого випливала можливість поширення ПЕХ оптичного діапазону над 

поверхнею металу. Тим не менш, результати цього експерименту тривалий час 

намагались пояснити, хоча й не дуже успішно, без використання ПЕХ. Лише у 

1941 році У. Фано дав належну інтерпретацію [87] експериментальним даним Р. 

Вуда, пояснивши існування аномалій Вуда присутністю оптичних ПЕХ над 

поверхнею металу. 

В подальшому експериментальні та теоретичні дослідження ПЕХ оптичного 

діапазону відбувались паралельно. Проте інтерес до таких ПЕХ був доволі 

слабким з огляду на малу ефективність збудження ПЕХ, тому властивості 

оптичних ПЕХ були відомі лише вузькому колу фахівців. Ця ситуація докорінно 

змінилась після створення лазерів і розробки ефективних методів збудження ПЕХ 

оптичного діапазону за допомогою діелектричних призм (геометрії Отто [88] та 

Кречмана [89–91]), металевих ґраток [92–95] та наноструктурованих поверхонь 

[93–98]. Починаючи з 70-х років минулого століття дослідження ПЕХ оптичного 

діапазону суттєво активізуються. З'являється велика кількість теоретичних і 

експериментальних робіт, повний список яких можна знайти в оглядових статтях 

[25, 26, 28, 98] та монографіях [23, 24, 27]. Ці роботи, значною мірою, стали 

підґрунтям для створення сучасної плазмоніки [39, 40, 46, 98], стимулювали 

розвиток фізики і техніки діелектричних [27,99–101] та оптичних [27,102–104] 

хвилеводів, а також пристроїв на їх основі [27, 104]. 

1.1.1. ПЕХ на плоскій границі розділу середовищ. Розглянемо плоску 

границю розділу двох лінійних, однорідних, ізотропних середовищ, вздовж якої в 

напрямку z+  поширюється ПЕХ із заданою циклічною частотою   (рис. 1.1а). 

Електромагнітне поле ПЕХ зручно представити через електричний вектор Герца 

 0,0, z= Φ , де ( ) ( ) i, , , e z
z z x y z x y − 

⊥   =   – ненульова поздовжня z-
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компонента вектора Герца, ( ),x y⊥  – мембранна функція,   – стала поширення 

хвилі, i 1= −  – уявна одиниця. При записі z  вважалось, що залежність 

електромагнітного поля ПЕХ від часу t  описується множником 
ie t

. 

 

Рис. 1.1. Поверхнева електромагнітна хвиля (ПЕХ), що поширюється в 

напрямку z+  вздовж плоскої границі розділу середовищ 1 та 2 при 0x = : (а) 

геометрія системи; (б) типова залежність компонент поля xE , yH , zE  від 

координати x  в середовищах 1 та 2. 

Припустимо, що плоскій границі розділу середовищ 1 та 2 відповідає 

площина 0x =  прямокутної декартової системи координат , ,x y z  (див. рис. 1.1а). 

Також для спрощення подальшого аналізу припустимо, що електромагнітне поле 

ПЕХ не залежить від координати y , отже, мембранна функція залежить тільки від 

координати x , що визначає відстань від точки, де спостерігається поле, до 

границі розділу середовищ, ( ) ( ),x y x⊥ ⊥ =  . Зазначимо, що такий підхід є 

типовим при розв'язанні подібних задач [23, 24, 68]. 

Згідно означення ПЕХ, електромагнітне поле цієї хвилі повинно згасати за 

експоненціальним законом при віддалені від тої поверхні, вздовж якої 

поширюється хвиля (поверхні yz  при 0x =  на рис. 1.1а) [23–25, 68]. Відповідно 

мембранну функцію ( )x⊥  природно шукати у вигляді: 

( )
e , 0

e , 0

x

x

A x
x

B x



⊥ −

 
 = 



 ,     (1.1) 

де A  та B  – довільні сталі,   та   – хвильові числа, що описують поведінку поля 
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в середовищах 1 ( 0x  ) та 2 ( 0x  ). Враховуючи взаємозв'язок [3, 68, 105] 

вектора Герца Φ  з векторами електромагнітного поля E , H , ненульові 

компоненти цих векторів поля будуть мати вигляд: 

у середовищі 1 ( 0x  ): 

ii e ex z
xE A  − = −   ,     (1.2а) 

( )2 2 i
0 1 1 e ex z

zE k A  − =   −   ,    (1.2б) 

i
1 0i e ex z

yH A  − = −     ,    (1.2в) 

у середовищі 2 ( 0x  ): 

ii e ex z
xE B − − =   ,     (1.2г) 

( )2 2 i
0 2 2 e ex z

zE k B − − =   −   ,   (1.2д) 

i
2 0i e ex z

yH B − − =     ,    (1.2е) 

де 0 /k c=   – хвильове число ТЕМ-хвилі у вакуумі, c  – швидкість світла у 

вакуумі, 1,2  та 1,2  – відносні діелектрична та магнітна проникності середовищ 1 

та 2, 0  – електрична стала. 

З умов неперервності компонент поля zE , yH  при 0x =  та співвідношень 

2 2 2
0 1 1k   = − +  , 2 2 2

0 2 2k   = − +  , можна одержати просту систему рівнянь для 

 ,  , розв'язуючи яку, одержуємо: 

2 2 1 1
0 1 2 2

1 2

k
  −  

 = 
 − 

 ,   2 2 1 1
0 2 2 2

1 2

k
  −  

 = − 
 − 

 ,  (1.3а) 

( )1 2 1 2 2 1
0 2 2

1 2

k
    −  

 =
 − 

 .    (1.3б) 

Для випадку немагнітних середовищ записані вище формули спрощуються: 

1

2


 =  −


 ,   2

1


 =  −


 ,   1 2

0
1 2

k
 

 =
 + 

.   (1.4) 

Вирази (1.4) описують класичний випадок ПЕХ на границі двох немагнітних 

середовищ [23–25, 27]. У найпростішому випадку хвильові числа   та   мають 
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бути дійсними, невід'ємними величинами ( 0  , 0  ), що можливе лише тоді, 

коли діелектричні проникності (або більш точно, їх дійсні частини) 1  та 2  

мають різні знаки, що, зокрема, може бути легко реалізовано у випадку, коли 

обидві величини 1,2  є функціями частоти. 

Типові залежності компонент поля ПЕХ xE , yH , zE  від поперечної 

координати x , які можна розрахувати виходячи з (1.2), зображено на рис. 1.1б 

[23–25, 27]. Видно, що при віддалені від границі розділу середовищ 

електромагнітне поле спадає за експоненціальним законом, причому в площині 

0x =  тангенціальні компоненти поля zE  та yH  є неперервними (як цього 

вимагають граничні умови), а компонента поля xE  має розрив. Наявність різного 

знаку компонент поля xE  при 0x   та 0x   також свідчить про те, що величини 

1  та 2  мають бути різного знаку (згідно граничної умови ( ) ( )1 20 0x xE E − =  + ), 

про що вже зазначалося вище. 

З умови , 0    випливає, що стала поширення ПЕХ 0 1,2 1,2k    , а, 

отже, фазова швидкість ПЕХ /   є меншою за швидкість світла у відповідному 

середовищі 1,2 1,2/c   . Хоча цей результат є типовим, слід підкреслити, що 

поверхневий характер ПЕХ не обов’язково має бути пов’язаним із уповільненням 

електромагнітного поля хвилі. Так розглядаючи хвилю Ценнека над провідною 

металевою поверхнею, можна показати, що за певних умов ця хвиля буде 

швидкою [68, 106, 107]. 

До цього моменту розглядались ПЕХ, поле яких локалізоване поблизу від 

плоскої границі розділу двох середовищ при 0x =  і швидко спадає при віддалені 

від цієї границі – див. (1.2) та рис. 1.1б. Подібна поведінка, однак, не є єдино 

можливою. ПЕХ не обов’язково повинні поширюватись в обох середовищах, по 

обидва боки від границі їх розділу. Доволі типовими є ситуації, коли ПЕХ існує 

лише в одному з середовищ, як правило, в тому, що є менш оптично густим і має 

менший показник заломлення 1,2 1,2  . Зокрема, такі ПЕХ виникають у повітрі 
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над поверхнями магнітодіелектричних тіл. Всередині магнітодіелектричного тіла 

електромагнітне поле має вигляд, притаманний звичайним об’ємним хвилям, 

проте на зовнішній границі тіла поле формує одну чи кілька ПЕХ [3, 10, 68, 99, 

101, 105]. 

 

Рис. 1.2. (а) Плоский магнітодіелектричний шар товщиною 2a  з 

діелектричною проникністю   та магнітною проникністю  ; (б) графічне 

зображення розв’язків дисперсійних рівнянь (1.5): суцільні криві 

відповідають рівнянням (1.5а) та (1.5б), а пунктирна крива – рівнянню (1.5в). 

Дисперсійне рівняння для ПЕХ подібного типу найбільш просто отримати 

розглядаючи плоский магнітодіелектричний шар товщиною 2a  або 

діелектричний стрижень радіусом a  [3, 10, 68, 99, 101, 105]. Розглянемо перший з 

цих випадків (рис. 1.2а), оскільки він за своєю геометрією є подібним до тих 

систем, що далі розглядаються в дисертації. 

Припустимо, як і раніше, що електромагнітне поле не залежить від 

координати y . Тоді мембранна функція ( )x⊥  ззовні від магнітодіелектричного 

шару буде мати вигляд: ( ) e xx A 
⊥ =  при x a −  та ( ) e xx A −

⊥ =  при x a , A  

– довільна стала,   – поперечне хвильове число, що характеризує поведінку поля. 

Всередині магнітодіелектричного шару ( a x a−   ) мембранну функцію ( )x⊥  

зручно шукати у вигляді суперпозиції тригонометричних функцій ( )sin x  та 

( )cos x . Переходячи за звичайними правилами від ( )x⊥  до компонент 

електромагнітного поля [3, 68, 105] та використовуючи умови неперервності 
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тангенціальних компонент полів yH , zE  при x a=  , можна одержати наступні 

дисперсійні співвідношення [3, 10, 68, 99, 101, 105]: 

  ( ), tga a a   =    ,     (1.5а) 

  ( ), ctga a a   = −   ,     (1.5б) 

( ) ( ) ( )
2 22

0 1k a a − =  +   .    (1.5в) 

Електричним хвилям 0mE  у рівняннях (1.5а), (1.5б) відповідає множник  , а 

магнітним хвилям 0mH  відповідає множник  , m  – номер моди, що 

відповідає різним розв’язкам системи рівнянь (1.5). Рівняння (1.5а) описує парні 

0mE , 0mH  хвилі в магнітодіелектричному шарі, а рівняння (1.5б) – непарні 0mE , 

0mH  хвилі. 

Система рівнянь (1.5) легко розв’язується графічним способом – приклад 

такого розв’язання зображено на рис. 1.2б. Розв’язкам системи (1.5) відповідають 

точки перетину кривих    ( )1 1, tg,cota a a− − =       з колом радіуса 0 1k  − . 

Іншим специфічним типом ПЕХ є поверхнева хвиля Ценнека, що 

поширюється над провідною поверхнею [23, 24, 27, 70, 106]. При розгляді такої 

хвилі типово припускають, що електромагнітне поле майже не проникає 

всередину провідника (середовище 1, 0x  ), а на поверхні провідника, при 0x = , 

виконується гранична умова Леонтовича [23, 24, 27, 68, 105, 106] z s yE Z H= , де 

sZ  – поверхневий імпеданс провідника. Тоді для опису поля ПЕХ над провідною 

поверхнею зручно скористатись формулами (1.2г)–(1.2е), з яких та з умови 

z s yE Z H= , одержуємо 2 0i sZ = −   . Зазначимо, що такий підхід до опису ПЕХ є 

дещо наближеним (зокрема, він явним чином не враховує наявність плазмонів у 

провіднику), проте, незважаючи на це, він досить часто використовується для 

опису мікрохвильових ПЕХ над поверхнею добрих провідників [23, 24, 27, 106]. 

1.1.2. ПЕХ у плоскопаралельній лінії передачі. Класичною теоретичною 

моделлю, яка дозволяє пояснити з достатньою точністю мікрохвильові 

властивості ПЕХ, є модель надпровідної плоскопаралельної лінії передачі [108]. У 
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цій моделі розглядається поширення електромагнітних TM-хвиль у 

плоскопаралельному хвилеводі, між двома латерально необмеженими 

надпровідними пластинами з товщинами 1b  та 2b , що розділені діелектричним 

прошарком з відносною діелектричною проникністю   та товщиною   (рис. 1.3a). 

Виходячи з рівнянь Максвелла, в [108] було побудовано загальну 

аналітичну теорію хвиль у плоскопаралельній лінії передачі. З неї випливало, що 

у плоскопаралельному хвилеводі за різної товщини   та проникності   

діелектричного шару, різних значень комплексної глибини проникнення поля 1,2  

у провідники 1, 2, можуть існувати чотири граничних випадки, кожному з яких 

відповідає свій тип хвилі з певною сталою поширення   – див. табл. 1.1, а також 

рис. 1.3б-д, де наведено характерні розподіли електричного поля E  цих хвиль. 

 

 

Рис. 1.3. Модель плоскопаралельної лінії передачі (а) та схематичне 

зображення силових ліній електричного поля E  для електромагнітних хвиль, 

що можуть існувати в такій системі (б-д) [108]: (а) поперечний переріз лінії 

передачі, що складається з двох провідних (надпровідних) пластин з 

товщинами 1b  та 2b , розділених прошарком з відносною діелектричною 

проникністю   та товщиною  ; (б) ТЕМ-хвиля, (в) свіхартовська хвиля, (г) 

ПЕХ (плазмон-поляритон), (д) свіхарт-плазмонна хвиля. 
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Таблиця 1.1. Хвилі у плоскопаралельному хвилеводі згідно [108]. 

Тип хвилі Дисперсійне рівняння та умови існування 

ТЕМ-хвиля 2 2
0k =   , 0   , 1 2 0 =  =  

Свіхартовська хвиля 

2 2 1 1 2 2
0

1 2

1 cth cth
b b

k
     

 =  + +    
       

 , 

0   , 0 1k    , 1,2 0   

ПЕХ (плазмон-поляритон) 

2 2 2 2 2 2
0 0 2

2

1 cth
b

k k
  

 =  +   
  

 , 

 →   , 0 1k   , 1 0b =  , 2 0   

Свіхарт-плазмонна хвиля 

( ) ( )2 2 2 2 2
0 0

2
1 , ,k F b k F b


 =  +  +    

 

( )2
0

1 1 2

2 4 ,k F b

 
 + +

   

 , 0  , розглядається 

симетричний випадок  

1 2b b b= =  , 1 2 0 =  =    , 

( )

2
0

2 2
0

2
0

2 2
0

cth

,

1 cth

kb

k
F b

k b

k

 
− 

   −
 =

  
−  

  −

 . 

 

1.1.3. ПЕХ у плазмонних системах. З точки зору квантової механіки ПЕХ 

можна ототожнити з рухом складних квазічастинок – поверхневих поляритонів, 

подібно до того як електромагнітні хвилі прийнято пов’язувати з існуванням 

таких квантових частинок як фотони [23–25, 109, 110]. Поверхневі поляритони 

виникають на границях розділу середовищ при взаємодії фотонів з 
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елементарними збудженнями середовища. Залежно від природи цих збуджень 

(фонони, магнони, плазмони, екситони тощо), існує декілька різновидів 

поверхневих поляритонів [23, 24, 26, 27, 109], що відрізняються своїми 

властивостями. В подальшому, щоб відрізняти ці квазічастинки між собою, 

будемо використовувати для них формат назви «поверхневі X-поляритони», де 

замість «X» вказується назва квазічастинки конкретних елементарних збуджень 

середовища, наприклад, поверхневі плазмон-поляритони. 

Суттєвим поштовхом до активізації досліджень ПЕХ виявилось теоретичне 

передбачення поверхневих плазмонів – квазічастинок, що описують колективні 

коливання електронної густини поблизу від границі розділу двох середовищ, 

принаймні одне з яких є провідним, зроблене у 1957 році Р. Річі [111]. На той 

момент звичайні (об’ємні) плазмони – колективні коливання електронного газу 

всередині провідного середовища – були добре відомі в фізиці твердого тіла, 

проте їх використання в лініях передачі практично не розглядалося [23, 24, 26, 27, 

39, 40, 109, 112]. Однак, після публікації роботи [111] стало очевидним, що ПЕХ 

на границі металу (або іншого провідного середовища – надпровідника, 

напівпровідника тощо) можна розглядати як узгоджене поширення вздовж цієї 

границі електромагнітного поля та колективних коливань електронів і, відповідно, 

такі хвилі можна (хоча б у перспективі) використати для передачі інформації. Для 

опису такого процесу були введені нові квазічастинки – поверхневі плазмон-

поляритони (ППП) [23, 24, 26, 27, 39, 40, 98, 111, 113, 114]. 

Вивчення різноманітних систем з ППП протягом останніх 60 років привело 

до появи такої нової галузі науки і техніки як плазмоніка [24,26–28,39, 40, 

98,114,115]. На сьогоднішній день дослідження властивостей ППП є однією з 

актуальних задач сучасної фізики [26–28, 114, 115], що, зокрема, обумовлено тим, 

що ППП мають значні перспективи використання в системах зв’язку, медицині, 

сенсориці, для вимірювання електрофізичних параметрів матеріалів, розвитку 

нанотехнологій тощо [24, 26–28, 39, 40, 98, 114, 115]. 

Властивості ППП на границі розділу немагнітний провідник – немагнітний 

діелектрик були детально розглянуті в багатьох статтях, підручниках і 
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монографіях [23, 24, 26–28, 39, 40, 111, 113]. Розв’язання відповідної 

електродинамічної задачі про ППП на плоскій границі метал – діелектрик (див. 

рис. 1.1а) проводиться за тим самим алгоритмом, що й в п. 1.1.1, проте відносна 

діелектрична проникність металу m  вже розглядається як функція частоти, 

( )m  , дійсна частина якої, залежно від циклічної частоти поля  , здатна 

приймати як додатні, так і від’ємні значення. Якщо припустити, що метал займає 

півпростір 0x   (середовище 1 на рис. 1.1а), будемо мати ( )1 m =   , причому в 

певних частотних діапазонах ( ) Re 0m    та ( ) Re 0m   . 

Формально, розв’язок задачі про ППП дає ті ж самі співвідношення (1.4), 

що були одержані для ПЕХ з урахуванням того, що ( )1 m =   . Проте важливу 

роль при розрахунку дисперсійної залежності ( )   для ППП грає явний вигляд 

функції ( )m  . Зазвичай для опису частотної залежності діелектричної 

проникності металу використовується модель Друде [24, 27, 39, 40, 112]: 

( ) ( ) ( )
2

2
i

i

p
m m m

p




   =  − =   −  

 − 
 ,   (1.6а) 

( )
2

2 2

p
m

p




  =  −

 + 
 ,   ( )

2

2 2

p p
m

p

 
  = 

  + 
 ,  (1.6б) 

де ( ) Re m =    при →  (типово вважають 1 = ), 
2

0/p e en e m =   – 

циклічна плазмова частота електронного газу в провідному середовищі з 

концентрацією електронів en  і питомою провідністю   (на сталому струмі), 

2 /p e en e m =   – частота зіткнень електронів в плазмі, e  – елементарний 

електричний заряд, em  – маса електрона. 

Для більш точного опису поведінки комплексної величини ( )m   також 

часто застосовують модель Друде–Лоренца [116, 117]: 
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( )
2

2

i i

i

jN
p j j

m
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   =  − + +
  −  −   +  

  ,  (1.7) 

в якій враховується існування jN  полюсів ( )m   на комплексних частотах j ; 

j  – комплексна провідність на частоті j . 

Інші моделі для опису ( )m  , наприклад квантова модель Ліндхарда [118], 

використовуються значно рідше. 

При використанні найпростішої моделі Друде (1.6), дисперсійна залежність 

(1.4) для ППП переходить у 

( )

2 2

0 2 2 2
21

p

p

k
 − 

 = 
+   − 

 .     (1.8) 

Згідно записаної формули, ППП існують лише в області частот 2/ 1p   +  , 

отже, максимальна частота ППП не може перевищувати / 2p  (на межі метал – 

повітря). В свою чергу, об’ємні плазмони із законом дисперсії 2 2 2 2
pc   +  , 

існують лише на частотах більших за плазмову частоту p  [24, 27, 39, 40, 112], 

тому в спектрі плазмонів спостерігається заборонена область частот 

2/ 1p p +      . 

На відміну від ППП на границі провідник – діелектрик, аналогічні 

дослідження ППП для магнітних середовищ є достатньо фрагментарними, або 

тільки починаються, хоча такі системи є досить цікавими завдяки можливості 

суттєво впливати на властивості ПЕХ/ППП, що існують на границі розділу 

середовищ, за допомогою магнітних полів [46, 47, 115]. Серед цікавих робіт у цій 

області плазмоніки доцільно вказати на дослідження ППП у структурах зі 

штучним «лівим» середовищем [41, 42], гетероструктурах 

графен/антиферомагнетик [43] і на поверхні антиферомагнетиків MgF2 та FeF2 

[44], дослідження ППП у багатошарових магнітних структурах [45, 46, 115], 

шаруватих метаматеріалах [47] тощо. Також варто згадати роботу [48], в якій 
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вивчався спектр квазічастинок тонкого феритового шару, розташованого на 

поверхні металу. 

 

1.2. Резонатор поверхневої електромагнітної хвилі (РПЕХ) та 

надпровідні пристрої на його основі 

У переважній більшості класичних робіт, присвячених ПЕХ та пристроям на 

їх основі, розглядаються саме відокремлені хвилі, що поширюються (див. підрозд. 

1.1). Відповідно, такі питання як взаємодія та інтерференція ПЕХ, утворення 

поверхневих електромагнітних коливань, властивості резонансних систем з ПЕХ, 

особливості їх збудження тощо, детально майже не вивчались. Існує лише 

незначна частина відносно старих робіт, наприклад [23, 104, 119], та деякі нові 

[27], де піднімалися ці питання, але, як правило, для достатньо вузького кола 

задач оптики або квазіоптики. Разом з тим, задача створення резонансної системи 

на ПЕХ у мікрохвильовому діапазоні – резонатора поверхневої електромагнітної 

хвилі (РПЕХ) – була успішно розв'язана проф. Г.А. Мелковим та його учнями 

(зокрема, дисертантом) більше ніж 20 років тому [14–16, 53]. 

1.2.1. Будова РПЕХ. У самому загальному випадку РПЕХ являє собою 

провідний елемент скінченних розмірів, який може бути додатково вкритий 

одним чи декількома діелектричними шарами (рис. 1.4). Зокрема роль РПЕХ може 

виконувати відрізок провідного дроту з різною формою поперечного перерізу 

(круглою, еліптичною тощо) або відрізок такого дроту, вкритий діелектричною 

оболонкою (рис. 1.4а,б). 

Окрім РПЕХ циліндричної форми, на практиці найбільш часто 

використовують РПЕХ прямокутної форми (прямокутні РПЕХ, рис. 1.4в-д). 

Найпростішим резонатором такого типу є провідна пластина з розмірами l w d 

, латеральні розміри якої l , w  помітно перевищують її товщину d  (рис. 1.4в). 

Іншими варіантами прямокутного РПЕХ можуть бути тонка ( ,d l w ) провідна 

плівка на діелектричній підкладці (рис. 1.4г) або сандвіч-структура, що 

складається з провідної плівки, розташованої між двома діелектричними шарами 
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(рис. 1.4д). Саме такі РПЕХ прямокутної форми були детально досліджені у 

роботах Г.А. Мелкова та його учнів [14–16, 53] і будуть розглядатись далі. 

 

 
 

Рис. 1.4. Різновиди резонаторів поверхневої електромагнітної хвилі (РПЕХ). 

Циліндричні РПЕХ: (а) провідний дріт, (б) провідний дріт, вкритий 

діелектричною оболонкою. Прямокутні РПЕХ: (в) провідна пластина, (г) 

провідна плівка на діелектричній підкладці, (д) провідна плівка між двох 

діелектричних шарів. 

Важливо підкреслити, що ключовим елементом РПЕХ є саме провідний 

шар, який забезпечує утворення ПЕХ, що поширюється вздовж провідної 

поверхні. Діелектричні шари при цьому грають лише допоміжну роль (в цьому 

легко переконатися, збуджуючи коливання в РПЕХ без діелектричної підкладки), 

хоча наявність діелектричних шарів часто-густо дозволяє покращити 

мікрохвильові властивості резонатора (його добротність, стабільність резонансної 

частоти, розподіл електромагнітного поля тощо). 

Мікрохвильові властивості РПЕХ суттєво залежать не тільки від розмірів 

провідника l , w , d , але й від поверхневого імпедансу провідника sZ  [120], 

просторового профілю його поверхні, наявності на його поверхні дефектів різного 

роду тощо [27, 39, 40]. Наявність такої залежності (достатньо сильної для ПЕХ) 

дозволяє використовувати РПЕХ для визначення якості провідних поверхонь та 

атестації провідних матеріалів. Враховуючи це, далі буде розглянуто два 

практично важливих випадки провідних матеріалів для РПЕХ, які були детально 

досліджені Г.А. Мелковим та його учнями [14–16, 53]: випадок нормального 
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металу та випадок високотемпературного надпровідника (ВТНП). 

На рис. 1.4в-д зображено РПЕХ на співрозмірних діелектричних підкладках, 

латеральні розміри яких співпадають з латеральними розмірами l w  провідного 

шару. Більш складний випадок РПЕХ на надрозмірній підкладці (з хоча б одним 

латеральним розміром діелектричного шару більшим за відповідний латеральний 

розмір провідного шару) розглянуто в оригінальній частині дисертації (див. 

підрозд. 3.5). 

1.2.2. Збудження РПЕХ. У різних частотних діапазонах використовуються 

різні способи збудження коливань у РПЕХ. У діапазоні достатньо низьких 

мікрохвильових частот (приблизно до 60–80 ГГц) щоб збудити РПЕХ, його 

поміщають всередину прямокутного хвилеводу. В діапазоні міліметрових і 

субміліметрових хвиль найчастіше використовуються квазіоптичні методики 

збудження за допомогою діелектричних призм (геометрія Отто [88] або Кречмана 

[89–91]), добре відомі в оптиці [23,25,27,121]. Квазіоптичні методики збудження 

РПЕХ [122] майже не відрізняються від аналогічних методик збудження ПЕХ в 

оптиці та терагерцовому діапазоні частот, тому в подальшому буде розглянута 

лише методика збудження РПЕХ у прямокутному хвилеводі (див. також розд. 2). 

В основі хвилеводної методики збудження РПЕХ лежить той факт, що в 

прямокутних хвилеводах, як правило, забезпечується одномодовий режим роботи 

з єдиною основною хвилею TE10. Електричне поле E  цієї хвилі, як відомо [2, 3, 

68, 105], направлене паралельно до вузьких стінок хвилеводу і вздовж широкої 

стінки хвилеводу змінюється за законом ( )sin /x a , досягаючи максимуму саме 

по центру широкої стінки при / 2x a=  ( a  – розмір широкої стінки). Тому 

розташувавши РПЕХ по центру хвилеводу так, щоб електричні силові лінії поля 

E  хвилі TE10 були паралельні до провідної поверхні резонатора, можна досягти 

максимально ефективного збудження ПЕХ. 

Оскільки ПЕХ є хвилею типу ТМ, така збуджена над поверхнею провідника 

поверхнева хвиля буде поширюватись вздовж цієї поверхні в напрямку 

колінеарному до напрямку вектора електричного поля E  падаючої хвилі TE10, 
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тобто перпендикулярно до осі хвилеводу z . Відбиваючись від торців РПЕХ або 

частково огинаючи провідну поверхню РПЕХ і переходячи на інший її бік, 

збуджена ПЕХ буде інтерферувати сама з собою, утворюючи поверхневі 

електромагнітні коливання. 

Особливості методики збудження РПЕХ, суттєво залежать від того який тип 

резонатора використовується: півхвильовий чи чвертьхвильовий. Півхвильовий 

РПЕХ є більш простим у використанні, в той час як чвертьхвильовий РПЕХ, 

завдяки малим розмірам, є більш зручним для створення мініатюрних 

мікрохвильових пристроїв. 

Тип резонатора визначається наявністю електричного контакту між його 

провідною поверхнею та стінками хвилеводу, тобто симетрією граничних умов 

для векторів електромагнітного поля E , H  на його торцях. Якщо такий контакт 

присутній – резонатор торкається стінок хвилеводу – він буде чвертьхвильовим 

[15]. У протилежному випадку, коли провідна поверхня РПЕХ не дотикається 

стінок хвилеводу, резонатор буде півхвильовим [14, 16]. 

На практиці чвертьхвильовий РПЕХ розміщується на поверхні нижньої 

широкої стінки прямокутного хвилеводу, перпендикулярно до неї та паралельно 

до осі хвилеводу. Змінюючи його положення відносно центра широкої стінки 

хвилеводу можна контролювати зв'язок між резонатором та падаючою хвилею 

TE10 і, тим самим, контролювати ефективність збудження резонатора. 

Оскільки півхвильовий РПЕХ не повинен торкатися стінок хвилеводу, його 

положення всередині хвилеводу має фіксуватись за допомогою спеціально 

зроблених діелектричних (як правило, пінопластових) вставок, що мають 

достатньо малі значення діелектричної проникності та кута діелектричних втрат. 

Існує два варіанти збудження такого РПЕХ. У традиційній методиці, яка 

зокрема використовувалася в перших експериментальних роботах [14, 16, 53], 

резонатор розташовувався паралельно осі хвилеводу, під деяким кутом до його 

нижньої широкої стінки. Змінюючи цей кут, можна було змінювати амплітуду 

тангенціальної складової вектора електричного поля хвилі TE10 на провідній 

поверхні РПЕХ і, тим самим, контролювати ефективність його збудження. На 
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практиці було встановлено, що оптимальний кут нахилу резонатора, що 

відповідає найбільш ефективному його збудженню, дорівнює 5 15− . 

Інша методика збудження півхвильового РПЕХ базується на його 

розміщенні у позамежному хвилеводі [83]. Найбільш просто вона реалізується у 

випадку, коли резонатор розташовано всередині стандартного прямокутного 

хвилеводу, паралельно до його широких стінок, проте сам хвилевід з резонатором 

повернуто відносно своєї осі на 90 . Такий хвилевід з резонатором підключається 

до стандартного, не повернутого відносно своєї осі, прямокутного хвилеводу, в 

результаті чого виникає з’єднання двох перехрещених прямокутних хвилеводів, 

поблизу від стику яких знаходиться РПЕХ. У такій системі резонатор переважно 

збуджується електромагнітним полем падаючої хвилі TE10, яке частково проникає 

з порожнього хвилеводу у повернутий хвилевід з резонатором. Оскільки РПЕХ у 

повернутому хвилеводі розташований паралельно до вектора E  хвилі TE10 

вхідного хвилеводу, поблизу від їх стику забезпечуються достатньо сприятливі 

умови для збудження резонатора. Контролювати ефективність збудження РПЕХ 

можна змінюючи відстань від резонатора до стику звичайного та повернутого 

хвилеводів [83]. Детально ця методика викладена в дисертації В.М. Ракші [36], а 

також у розд. 2 даної дисертації. 

1.2.3. РПЕХ у прямокутному хвилеводі. Мікрохвильові властивості РПЕХ 

у стандартних і перехрещених прямокутних хвилеводах ретельно досліджувались 

впродовж багатьох років, як теоретично, так й експериментально [14–16, 18, 35, 

36, 83]. Було встановлено, що РПЕХ є квазідвовимірними резонаторами, що 

мають два класи коливань: поперечні та поздовжні коливання (їх класифікація 

ведеться відносно осі z  прямокутного хвилеводу, в якому розміщено резонатор). 

Типову залежність частот таких коливань ( )f w  від поздовжнього розміру 

резонатора w  на прикладі резонатора 8-мм діапазону довжин хвиль показано на 

рис. 1.5. 

Поперечні коливання РПЕХ утворюються при інтерференції ПЕХ, що 

поширюються вздовж поверхні резонатора, перпендикулярно до осі хвилеводу z  
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(уздовж розміру РПЕХ довжиною l  на рис. 1.4в-д). Ці коливальні моди 

(зафарбовані точки на рис. 1.5) характеризується сильною залежністю частоти 

коливань f  від розміру резонатора l  ( ~ 1 /f l ), в той час як залежність їх частот 

від поздовжнього розміру резонатора w  є значно більш слабкою (принаймні за 

умови w l ). Особливо чітко ця властивість проявляється для основної моди 

РПЕХ, частота якої, фактично, перестає залежати від w  при 5w   мм (див. рис. 

1.5). 
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Рис. 1.5. Типова експериментальна залежність власних частот ( )f w  

півхвильового РПХ від його поздовжнього розміру w [18, 85]. Зафарбовані 

точки відповідають поперечним коливанням РПЕХ, не зафарбовані точки – 

поздовжнім коливанням РПЕХ. 
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Рис. 1.6. Залежність власних частот півхвильового РПЕХ від поздовжнього 
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розміру резонатора w  у стандартному хвилеводі (а) та позамежному 

хвилеводі (б). Суцільні лінії – результати теоретичного аналізу, точки – дані 

експерименту [35, 36, 83]. 

Іншим класом коливань РПЕХ є коливання, частоти яких переважно 

визначаються поздовжнім розміром резонатора w , ~ 1/f w , і майже не залежать 

від поперечного розміру l  (при l w ). Ці коливання в основному утворюються 

завдяки поширенню, частковому відбитті та інтерференції хвилі TE10 в області 

хвилеводу з РПЕХ. При розміщенні РПЕХ у позамежному хвилеводі, ці моди вже 

не спостерігаються (рис. 1.6), що пояснюється неможливістю утворення 

добротних резонансів за умови сильного згасання поля хвилі TE10 у позамежному 

хвилеводі [83]. 

Добротність 0Q  зазначених коливань визначається трьома основними 

факторами: наявністю втрат в провідних елементах резонатора, наявністю втрат в 

діелектрику та втратами у стінках хвилеводу, в якому розміщено резонатор [14, 

16, 18, 35, 36]. Останній механізм втрат енергії формально визначає ці втрати 

ззовні від резонатора. Проте, зважаючи на той факт, що розглянуті РПЕХ 

обов’язково мають розташовуватися всередині хвилеводу, ці втрати доцільно 

враховувати при розрахунку добротності 0Q  власних коливань РПЕХ. Зокрема, їх 

можна розглядати як специфічний різновид радіаційних втрат, що виникають при 

виході електромагнітного поля ПЕХ за геометричні межі резонатора. 

Проведені дослідження показали, що в більшості практичних випадків (для 

резонаторів на високоякісних діелектричних підкладках з кутом діелектричних 

втрат 
3 4tg ~ 10 10− −

 − ) добротність РПЕХ переважно обмежена втратами в 

стінках хвилеводу та втратами в провідному елементі резонатора [14–16, 18, 35, 

36, 83]. За кімнатних температур для типових металів (Al, Cu, Au тощо) вона сягає 

2
0 ~10Q , для надпровідних резонаторів за азотних температур вона може бути в 

декілька разів більшою [17, 18]. Наведені значення 0Q  відповідають півхвильовим 

РПЕХ, які не торкаються стінок хвилеводу. Для чвертьхвильових РПЕХ 
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добротність коливань 0Q  є меншою за аналогічну величину для півхвильових 

резонаторів, завдяки сильним втратам в місці контакту РПЕХ з широкою стінкою 

хвилеводу. 

В роботі [123] показано, що для збільшення добротності РПЕХ можуть бути 

застосовані діелектричні підкладки з достатньо великою діелектричною 

проникністю  , що дозволяє зменшити вихід електромагнітного поля коливань 

РПЕХ за його межі і, відповідно, послабити втрати енергії в стінках хвилеводу. 

Очевидно, ця методика збільшення добротності є доцільною лише за умови, що 

втрати в діелектричній підкладці є меншими за втрати в металевих стінках 

хвилеводу [123]. 

Зауважимо, що наведені вище типові значення 0Q  відносяться до РПЕХ 8-

мм діапазону довжин хвиль і є залежними від частоти. При збільшенні частоти 

коливань РПЕХ добротність цих коливань поступово зменшується, а при 

зменшенні частоти – навпаки, зростає. Це дозволяє підвищити точність 

дослідження мікрохвильових властивостей РПЕХ, а також пов’язаних з ними 

фізичних ефектів, в області відносно низьких мікрохвильових частот, зокрема в 3-

см діапазоні довжин хвиль. 

Наприкінці, варто підкреслити, що всі згадані вище дослідження були 

проведені тільки для резонаторів з провідними шарами, латеральні розміри яких 

співпадали з латеральними розмірами діелектричних підкладок. 

Також в роботах [15, 18, 35, 36, 83] були проаналізовані мікрохвильові 

властивості РПЕХ тільки у стандартних прямокутних або перехрещених 

стандартних прямокутних хвилеводах; вплив поперечних розмірів, форми 

хвилеводу на властивості РПЕХ не розглядався. 

1.2.4. Надпровідні пристрої на основі РПЕХ. Основна мода поперечного 

класу коливань РПЕХ (далі – основна мода РПЕХ) має квазіоднорідний розподіл 

електричного поля вздовж поздовжнього розміру резонатора w  [14–16, 18, 35, 36, 

83]. Крім того, як видно з рис. 1.5, 1.6, частота коливань цієї моди майже не 

залежить від ширини резонатора, що дозволяє використовувати на практиці 
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резонатори різної ширини w , які, тим не менш, мають майже однакові робочі 

частоти. Обидві ці властивості мають ключове значення при розробці 

мікрохвильових пристроїв на основі РПЕХ з масивами джозефсонівських 

контактів (ДК). 

Однією з основних проблем при виготовленні пристроїв з ланцюжками ДК є 

відсутність достатньо простої та надійної технології виготовлення ДК, яка б 

дозволяла створювати контакти з майже однаковими електротехнічними 

характеристиками (критичним струмом, нормальним опором, ємністю тощо) [5, 

124–126]. На даний момент технологічний розкид параметрів таких систем 

залишається на рівні ~ 5 15%− , в той час як для створення сучасних квантових 

пристроїв на основі ДК цей розкид параметрів типово має не перевищувати 

~ 0.01 1%−  [5, 125, 126]. Відповідно, при використанні в мікрохвильовому 

пристрої декількох ДК з різними електротехнічними параметрами для 

забезпечення належної роботи пристрою приходиться виконувати підлаштування 

кожного ДК, щоб забезпечити для них однакові умови роботи. Для систем з 

десятками, сотнями і тисячами ДК такі схеми виявляються надзвичайно 

складними та коштовними. Як альтернатива цьому, для автоматичного 

підлаштування ланцюжка ДК може бути використаний РПЕХ з інтегрованими в 

нього ДК, в якому, завдяки квазіоднорідному розподілу поля E  основної моди 

коливань, ДК будуть перебувати в однакових умовах збудження на заданій 

частоті коливань РПЕХ [14, 16, 18–22, 35, 36, 84, 85]. Слабка залежність частоти 

коливань основної моди РПЕХ від ширини резонатора дозволяє легко створювати 

резонатори різної ширини w , з різною кількістю ДК, параметри яких 

оптимізовано для роботи на певній заданій частоті [18, 21, 22, 36, 84, 85]. 

Для ефективного використання особливостей РПЕХ, розглянутих вище, 

було запропоновано топологію включення ДК у РПЕХ, яку згідно стандартної 

класифікації [125–127], можна назвати послідовно-зміщеною паралельною [17–22, 

84, 85]. В цій топології ДК є послідовно з’єднаними за сталим струмом і 

паралельно з’єднані за змінним струмом (рис. 1.7). Для практичної реалізації такої 

топології авторами робіт [18–22, 84, 85] використовувалась діелектрична 
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підкладка з бікристалічною границею, поверх якої напорошувалась надпровідна 

плівка YBa2Cu3O7–δ. Потім в суцільній надпровідній плівці створювались 

достатньо широкі та протяжні розрізи, орієнтовані паралельно поперечному 

розміру резонатора l , які в деяких місцях перетинали бікристалічну границю. В 

області розрізу надпровідна плівка повністю видалялась, відкриваючи поверхню 

діелектричної підкладки. В результаті цього над бікристалічною границею 

формувалась система вузьких надпровідних містків шириною ~4 мкм, кожен з 

яких виконував роль окремого ДК (див. рис. 1.7). 

 

 
 

Рис. 1.7. Топологія включення масиву ДК у РПЕХ [18–22, 84, 85]. Світлі 

смужки – розрізи у ВТНП плівці (зафарбована область). Контакти, 

схематично позначені символом “×”, формуються вздовж бікристалічної 

границі (БГ). 

Дослідження, проведені для РПЕХ з 1–450 ДК показали [18–22, 36, 84, 85], 

що такі системи є перспективними для створення надпровідних пристроїв з 

відносно невеликою кількістю контактів (< 500). Так дослідження вольт-амперних 

характеристик (ВАХ) ДК у ланцюжку з 6 контактів, інтегрованих у РПЕХ, 

показали, що ВАХ ланцюжка ДК має вигляд близький до ВАХ ідеального ДК, що 

підтверджує той факт, що всі ДК знаходяться в однакових умовах збудження [18, 

22, 84, 85]. Одночасно з цим було встановлено, що при збільшенні кількості ДК у 

ланцюжку, ВАХ такої системи зазнає спотворень. Причому при кількості ДК 

~100–500 ці спотворення можуть спричинити суттєве погіршення мікрохвильових 

характеристик надпровідного пристрою [18, 22, 84, 85]. Причинами цього є 

негативний вплив топології надпровідної плівки на розподіл електромагнітного 
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поля ПЕХ, а також погіршення добротності резонатора за рахунок додаткових 

омічних втрат у ланцюжку ДК [18, 22, 35, 36, 84, 85, 128, 129]. Обидва ці фактори 

призводять до зменшення добротності РПЕХ 0Q  і до порушення умови 

квазіоднорідності електричного поля основної моди резонатора, що, в свою чергу, 

погіршує синхронізацію ланцюжка ДК з електромагнітним полем ПЕХ [18, 22, 35, 

36, 84, 85]. 

Наприкінці зазначимо, що незважаючи на вказані складнощі використання 

РПЕХ з ланцюжками ДК, авторам робіт [18, 20–22, 36, 84, 85, 130, 131] вдалось 

створити кілька надпровідних пристроїв на основі РПЕХ з ВТНП ДК, що мали 

достатньо добрі (в окремих випадках рекордні) технічні характеристики. Так в 

роботах [18, 20, 84, 85] було продемонстровано квантовий стандарт напруги на 

основі РПЕХ, причому для пристрою з 450 ВТНП ДК вдалось одержати сітку 

еталонних напруг 0 мВ, 10 мВ, 20 мВ та 30 мВ. У роботах [20, 36, 84, 85, 130] 

було експериментально проілюстровано можливість когерентної 

джозефсонівської генерації ~200 ДК; було створено джозефсонівський генератор 

8-мм діапазону довжин хвиль з перебудовою по частоті та вихідною потужністю 

~100 нВт. В роботах [21, 22, 36, 84, 85, 131] були представлені квазірезонансні 

детектори мікрохвильових сигналів на основі ланцюжків ДК, що мали кращу 

вольт-ватну чутливість, аніж детектори на основі поодиноких ДК. Результати 

відповідних досліджень узагальнені в оглядових статтях [17, 52]. 
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Розділ 2. МЕТОДИКИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

2.1. Блок-схема проведених досліджень 

Комплекс досліджень, що був проведений в роботі, може бути 

представлений блок-схемою, зображеною на рис. 2.1. Дослідження виконувались 

у три етапи, кожному з яких відповідає свій колір зафарбування елементів блок-

схеми. 

 

Рис. 2.1. Блок-схема проведених досліджень. 

Спочатку, після узагальнення експериментальних і теоретичних даних для 

РПЕХ типової конфігурації у 8-мм діапазоні довжин хвиль (з достатньо товстою 

провідною поверхнею, на співрозмірній діелектричній підкладці, в стандартних 

хвилеводах – див. підрозд. 1.2), було проведено експериментальне дослідження 

мікрохвильових властивостей РПЕХ у 3-см діапазоні довжин хвиль (див. 

елементи зафарбовані жовтим кольором на рис. 2.1). Як базові були проведені 

дослідження мікрохвильових характеристик РПЕХ типової конфігурації (для 

металевих та надпровідних резонаторів – див. підрозд. 3.1). Основна ж увага була 

приділена вивченню мікрохвильових властивостей РПЕХ нетипових 
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конфігурацій: надтонких резонаторів (див. п. 3.1.4), резонаторів на надрозмірній 

діелектричній підкладці (див. підрозд. 3.3), резонаторів у надрозмірному 

хвилеводі (див. підрозд. 3.2). 

Наступним кроком в дисертації була розробка мікрохвильових фільтрів на 

основі РПЕХ, вимірювання та оптимізації їх мікрохвильових характеристик 

(відповідні елементи блок-схеми на рис. 2.1 виділені синім кольором). 

Розглядалось два варіанти мікрохвильових фільтрів: 1) магнітокерований фільтр 

на основі РПЕХ і плівки ЗІГ (див. підрозд. 4.1); 2) фільтр на основі зв’язаних 

РПЕХ, як металевих, так і надпровідних (див. підрозд. 4.2). Останній варіант 

фільтра було реалізовано двома способами: за допомогою 2-х незалежних РПЕХ 

на співрозмірних діелектричних підкладках та у вигляді двох РПЕХ, 

розташованих на спільній надрозмірній діелектричній підкладці. 

Завершальним етапом досліджень, результати яких представлено в 

дисертації, було вивчення мікрохвильових властивостей феромагнітного РПЕХ 

(див. розд. 5 та елемент блок-схеми на рис. 2.1, зафарбований зеленим кольором). 

У рамках цієї задачі було побудовано наближену аналітичну теорію ПМПП в 

екранованому феромагнітному РПЕХ (див. підрозд. 5.1). Потім результати 

теоретичного аналізу були перевірені експериментально (див. підрозд. 5.2). 

 

2.2. Зразки для експериментальних досліджень 

Вигляд типових конфігурацій РПЕХ представлено на рис. 2.2. Типові зразки 

металевих РПЕХ (рис.2.2а та рис.2.2в) були виготовлені шляхом механічної 

обробки (розрізання, шліфування, полірування) металевого дроту, металевої 

фольги або металевої пластини. Металодіелектричні РПЕХ є більш складними 

системами, що складаються з провідного елементу та однієї (рис. 2.2б та рис. 2.2г) 

або двох (рис. 2.2д) діелектричних підкладок (шарів). 
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Рис. 2.2. Типові РПЕХ 

У дисертації експериментально досліджено металодіелектричні РПЕХ двох 

типів, що розділяються за процесом початкового виготовлення. Перший тип 

РПЕХ було виготовлено склеюванням підкладки та провідного елементу за 

допомогою прозорого на надвисоких частотах (НВЧ) клею БФ. Зазначимо, що в 

роботі також попередньо вивчались мікрохвильові властивості підкладок з 

пінополістиролу, а також підкладок з нанесеним шаром клею БФ різної товщини. 

Було встановлено, що вказані діелектричні підкладки (з шаром клею та без нього) 

мають діелектричну проникність близьку до 1 і малий тангенс кута діелектричних 

втрат. Для виготовлення та зміни розмірів діелектричних підкладок 

застосовувалися також відповідні методи механічної обробки. В якості 

діелектричних підкладок були використані традиційні для НВЧ матеріали: 

монокристали та полікристали Al2O3 (сапфір, полікорунд ), YSZ (ZrO2:Y (фіаніт, 

або діоксид цирконію стабілізований ітрієм Zr:Y = 91:9)), LaAlO3, MgO, ситал та 

інші. 

Другий тип металодіелектричних РПЕХ, до яких відносяться і надпровідні 

РПЕХ (в якості провідної поверхні резонатора використовується надпровідник), 

були виготовлені шляхом магнетронного або лазерного запорошення 

підготовленої діелектричної підкладки провідним шаром відповідної речовини. 

При необхідності проводилось нанесення тонкого буферного шару (in situ) між 

підкладкою та провідною поверхнею. Для виготовлення РПЕХ з потрібними 
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латеральними геометричними розмірами в подальшому застосовувалась 

механічна обробка зразків. 

Окрім типових зразків металодіелектричних РПЕХ (діелектрична підкладка 

співрозмірна з провідною поверхнею резонатора), були досліджені РПЕХ на 

надрозмірній діелектричній підкладці (див. рис. 2.3а, рис. 2.3б та рис. 2.3в) та 

системи з декількох РПЕХ (див. рис. 2.3г). 

  

   

Рис.2.3. РПЕХ на надрозмірній діелектричній підкладці: (а) – РПЕХ на 

надрозмірному діелектрику (по ширині); (б) – РПЕХ на надрозмірному 

діелектрику (по довжині); (в) – РПЕХ на надрозмірному діелектрику; (г) – 

система двох РПЕХ на надрозмірному діелектрику. 

Металодіелектричний РПЕХ на рис.2.3а-в представляє собою металевий 

РПЕХ з розмірами  l × w × d , розміщений на діелектричній підкладці з розмірами  

L × W × D  та діелектричною проникністю ε. Для зображених різних конфігурацій 

РПЕХ (рис. 2.3): (а) l = L, w < W (співрозмірні довжини металевої поверхні 

резонатора та діелектричної підкладки, а ширина резонатора менша за ширину 

діелектричної підкладки); (б) l < L, w = W (співрозмірні ширини металевої 

поверхні резонатора та діелектричної підкладки, а довжина резонатора менша за 

довжину діелектричної підкладки); (в), (г) випадки «повної» надрозмірної 

діелектричної підкладки  l < L, w < W, (г) система двох однакових (l1 = l2, w1 = w2) 

металевих РПЕХ  на надрозмірній діелектричній підкладці. 

Під час проведення механічної обробки РПЕХ, з метою виготовлення чи 

(а) (б) 

(в) 

(г) 
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зміни його розмірів, або для його використання при створенні більш складних 

систем, положення окремих частин резонатора, розміри та геометрія зразків 

контролювались за допомогою мікрометрів та оптичного мікроскопа. 

Для збудження резонатора необхідно пов’язати його через електромагнітне 

поле з електромагнітною хвилею у лінії передачі НВЧ сигналу. Аналізуючи, та 

експериментуючи, стало зрозуміло, що в якості такої лінії передачі може бути 

застосовано прямокутний металевий регулярний хвилевід, а в якості джерела 

накачки резонатора – основна хвиля хвилеводу H10, яка за допомогою свого 

електричного поля E здатна збуджувати поверхневу електромагнітну хвилю в 

РПЕХ, за рахунок електричної компоненти поля коливальних мод резонатора 

(див.рис.2.4.). 

 

 

Рис.2.4. Переріз хвилеводів в площині xy (a, б, в); Переріз хвилеводів в 

площині yz (г); (a) чвертьхвильовий РПЕХ; (б) півхвильовий РПЕХ; (в, г) 

півхвильовий РПЕХ із розмірами l і w у позамежному прямокутному 

металевому хвилеводі.  
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На рис. 2.4 зеленим кольором позначено позамежний хвилевід, рожевим – 

стандартний регулярний прямокутний хвилевід; l – довжина резонатора, w – 

ширина резонатора, D – відстань між резонатором і широкою стінкою хвилеводу, 

αr – кут між широкою стінкою хвилеводу та провідною поверхнею півхвильового 

РПЕХ, Δz – відстань між РПЕХ у позамежному хвилеводі до стику регулярного та 

позамежного хвилеводів. 

Як відомо [18, 19], РПЕХ існує у вигляді як півхвильового (див. рис. 2.4б), 

так і чвертьхвильового резонатору (див. рис. 2.4а). Для регулювання зв’язку 

півхвильового резонатора з електричним полем основної хвилі хвилеводу H10, є 

необхідність переміщувати його в площині поперечного перерізу хвилеводу. Для 

забезпечення максимального зв’язку необхідно розташувати резонатор у центрі 

поперечного перерізу хвилеводу, паралельно його вузьким стінкам – у максимумі 

електричного поля хвилі H10 хвилеводу, паралельно до його силових ліній. В ході 

експериментальних досліджень стало зрозуміло, що РПЕХ є системою, яка сильно 

зв’язана з металевими стінками хвилеводу та має суттєве відбиття, при 

розташуванні РПЕХ в умовах максимального зв’язку. При зміщенні резонатора 

відносно центру хвилеводу, при наближенні резонатора до широкої стінки, за 

рахунок його обертання відносно осі хвилеводу, добротність резонансної системи 

зменшується за рахунок зростання втрат у широких стінках хвилеводу. 

Експериментальним шляхом встановлено, що оптимальне розташування 

РПЕХ в регулярному прямокутному металевому хвилеводі є наступним: 

розташування його в центрі поперечного перерізу хвилеводу; площина провідної 

поверхні РПЕХ повинна бути паралельна осі хвилеводу; один з латеральних 

геометричних розмірів  l – позначений як довжина резонатора, має бути 

перпендикулярним до осі хвилеводу, а інший w – ширина резонатора, 

направлений вздовж осі хвилеводу; кут α між широкою стінкою хвилеводу та 

площиною РПЕХ повинен складати біля 120 – 150. Якщо кут α = 0, резонатор 

збуджуватися не буде, так як проекція електричного поля на провідну поверхню 

РПЕХ буде рівна нулю, що і було спостережене експериментально. 

Чвертьхвильовий резонатор представляє собою провідну поверхню 
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(рис.2.4.а) електрично закорочену з широкою стінкою хвилеводу. Для 

регулювання зв’язку чвертьхвильового резонатора з електричним полем основної 

хвилі хвилеводу H10, також необхідно переміщувати його в поперечному перерізі 

хвилеводу вздовж широкої стінки хвилеводу і для забезпечення максимального 

зв’язку необхідно розташувати резонатор у центрі перерізу хвилеводу паралельно 

його вузьким стінкам. Мінімальний зв'язок буде при розташуванні РПЕХ біля 

вузької стінки хвилеводу, де електричне поле хвилі H10 має мінімальну величину, 

згідно свого розподілу по перерізу хвилеводу. Широка стінка хвилеводу, до якої 

приєднано провідну поверхню резонатора, приймає активну участь у формуванні 

електромагнітного поля чвертьхвильового РПЕХ. Частина електромагнітного 

поля чвертьхвильового резонатора відображається фактично в широкій стінці 

хвилеводу, до якої він закріплений. Тому зрозуміло, як наслідок, що відбувається 

зменшення власної добротності чвертьхвильового РПЕХ у порівнянні з 

півхвильовим резонатором. 

Та незважаючи на недоліки у чвертьхвильового РПЕХ є і переваги. Якщо 

використовувати РПЕХ у побудові на його основі якогось пристрою, для роботи 

якого буде потрібне приєднання додаткових дротів для живлення чи 

низькочастотних сигналів, то підвідні дроти можуть помітно збурювати 

електромагнітне поле півхвильового резонатору. А для чвертьхвильового 

резонатора такі ефекти є значно слабкішими [18, 36]. 

Позамежний хвилевід (рис. 2.4г) був утворений обертанням стандартного 

регулярного прямокутного металевого хвилеводу на кут в 900 навколо осі 

основного регулярного хвилеводу. Критична довжина хвилі для хвилі, що може 

поширюватись в такій лінії передачі вже визначається фактично не широкою 

стінкою хвилеводу, а вузькою. Хвиля H10 основного хвилеводу вже не може 

поширюватись такою лінією передачі, для вказаної хвилі хвилевід вже є 

позамежним. 
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Рис.2.5. Металевий (а) та металодіелектричний (б) півхвильовий РПЕХ у 

стандартному регулярному металевому прямокутному хвилеводі. 

 

Для отримання максимальної добротності РПЕХ, він був розташований у 

центрі хвилеводу на максимальному віддалені від стінок хвилеводу і паралельно 

до вузької стінки вхідного хвилеводу, щоб забезпечити збудження РПЕХ під дією 

електричного поля хвилі H10, яка частково проникає у позамежний хвилевід. 

РПЕХ розташовувався на деякій оптимальній відстані Δz від стику між 

регулярним та позамежним прямокутними хвилеводами 3-см діапазону довжин 

хвиль. Ця відстань визначалася експериментально, шляхом повільного 

поступового переміщення РПЕХ вздовж осі хвилеводу для забезпечення зв’язку 

близького до критичного. Дослідження мікрохвильових характеристик РПЕХ 

можливе в конфігураціях як стандартного рис.2.5, так і позамежного рис.2.6 

регулярного металевого прямокутного хвилеводу. 

 

 

Рис.2.6. Металодіелектричний або надпровідний РПЕХ на надрозмірній 

діелектричній підкладці у позамежному хвилеводі. 

(а) (б) 
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Рис. 2.7. Система металевого РПЕХ з плівкою ЗІГ (зліва під дією дотичного 

магнітного поля H0 та справа – нормального до площини плівки ЗІГ). 

 

Експериментальні дослідження були проведені як для безпосередньо РПЕХ, 

так і для більш складних систем на їх основі. Так була досліджена система на базі 

металевого РПЕХ та плівки залізо-ітрієвого гранату (ЗІГ) – див. рис. 2.7. Плівка 

ЗІГ (Y3Fe5O12) була вирощена з розплаву на підкладці з галій-гадолінієвого 

гранату (ГГГ) (Gd3Ga5O12). Система складається з металодіелектричного РПЕХ, 

провідна поверхня якого знаходиться в центрі перерізу хвилеводу для 

забезпечення оптимального збудження системи. До РПЕХ приєднано плівку ЗІГ 

на діелектричній підкладці з ГГГ, причому між плівкою ЗІГ та провідною 

поверхнею РПЕХ знаходиться лише тонкий шар діелектрика (фторопласту). Цей 

тонкий шар діелектрика використовується для забезпечення належної взаємодії 

поля РПЕХ з магнітною системою фериту.  

 

    

Рис. 2.8. Система надпровідного РПЕХ з плівкою ЗІГ (зліва під дією 

дотичного постійного магнітного поля H0 та справа – нормального до 

площини плівки ЗІГ).  
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Експериментально була досліджена система на базі надпровідного РПЕХ та 

плівки ЗІГ (дивись рис. 2.8). Ця система була використана для створення 

надпровідного мікрохвильового магнітокерованого фільтра, та зроблено 

порівняння її властивостей з властивостями фільтра на базі нормального (не 

надпровідного) РПЕХ. 

Надпровідні РПЕХ та системи на основі надпровідного РПЕХ були 

виготовлені з високотемпературних надпровідників (ВТНП) шляхом прецизійної 

уповільненої механічної обробки з додатковим примусовим охолодженням, для 

запобігання перегріву та пошкодженню надпровідних поверхонь. Для 

виготовлення РПЕХ були використані надпровідні плівки, отримані з провідних 

наукових установ України та світу, а саме: 

• YBCO кераміка на підкладці з LaAlO3 з діелектричною проникністю ε = 25; 

• YBCO кераміка на підкладці з сапфіру (Al2O3) з діелектричною 

проникністю ε = 9,8; 

• TlBaCaCuO кераміка на підкладці з YSZ з діелектричною проникністю 

ε = 25; 

• YBCO кераміка на підкладці з YSZ з діелектричною проникністю ε = 25; 

• YBCO кераміка на підкладці з YSZ підкладках з бікристалічною границею. 

Було запропоновано та використано феромагнітний РПЕХ у позамежному 

хвилеводі рис.2.9а, металевий РПЕХ на основі феромагнітного металевого сплаву 

Py (пермалою) в якості системи для дослідження взаємодії поверхневих плазмон-

поляритонів з магнонами феромагнітного РПЕХ. 

    

Рис.2.9. Феромагнітний РПЕХ (зліва під дією дотичного постійного 

магнітного поля H0 та справа – нормального до площини плівки ЗІГ), d – 

відстань між резонатором і широкою стінкою хвилеводу. 
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Дослідження проводилися в різних геометріях зразків РПЕХ та геометріях 

хвилеводів, а також за наявності однорідного магнітного поля. Закріплення зразка 

в перерізі хвилеводу та збереження його орієнтації по відношенню до стінок 

хвилеводу досягалося завдяки використанню додаткових пінополістирольних 

вставок з діелектричною проникністю близькою до значень діелектричної 

проникності повітря, що було експериментально перевірено. Експериментально 

не виявлено ні втрат, ні відбиття від використаного пінополістиролу.  

Для проведення досліджень мікрохвильових властивостей РПЕХ та систем 

на його основі використовувалися спеціальні вимірювальні секції. Основою для їх 

створення стали відрізки стандартних прямокутних хвилеводів, тому включення 

секції до хвилеводного НВЧ тракту досліджуваної системи не потребувало 

спеціального узгодження. 

 

2.3. Дослідження мікрохвильових властивостей РПЕХ та пристроїв на 

його основі 

Дослідження мікрохвильових характеристик окремих РПЕХ та систем, 

побудованих на його основі були здійснені за стандартними методами та 

методиками мікрохвильових вимірювань [29–34]. Наприклад, для визначення 

добротності використовували метод коефіцієнта стоячої хвилі або метод передачі 

(резонансний метод), в залежності від побудованої схеми включення 

вимірювального об’єкту. Для вимірювання мікрохвильових характеристик у 3-см 

діапазоні довжин хвиль було використано стандартний панорамний вимірювач 

Р2-61. На базі якого реалізовані методи вимірювання коефіцієнту стоячої хвилі по 

напрузі (КСХН) (рис. 2.10а) та метод вимірювання послаблення (рис. 2.10б). 
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Рис. 2.10(а) Схема включення панорамного вимірювача “на відбиття” 

(КСХН, якщо НВЧ тракт закінчується короткозамкненим плунжером). 

 

Рис.2.10.б 

Рис. 2.10(б) Схема включення панорамного вимірювача “на прохід” 

(Вимірювання послаблення). 1 – перехід коаксіально-хвилеводний, 2 – 

детектор у направленому відгалужувачі «Падаюча», 3 – детектор у 

направленому відгалужувачі «Відбита», 4 – вимірюваний об’єкт, 5 – кабель, 6 

– кабель з’єднувальний К-9, 7 – кабель з’єднувальний ВЧ, 8 – узгоджене 

навантаження. 

 

Панорамний вимірювач Р2-61 призначений для панорамного відображення 

вимірюваного сигналу на екрані електронно-променевої трубки індикатора Я2Р-

67 та вимірювання частотних характеристик коефіцієнтів стоячої хвилі по напрузі 

та послаблення елементів надвисокочастотного тракту в 3-см діапазоні довжин 
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хвиль. Панорамний вимірювач, включає в себе: індикатор Я2Р-67, генератор ГКЧ-

61, з’єднувальні кабелі та додатковий набір НВЧ аксесуарів. ГКЧ-61 призначений 

для генерування високочастотного сигналу зі стабілізованою вихідною 

потужністю завдяки системі АРМ (автоматичне регулювання потужності) і 

змінною частотою. Індикатор Я2Р-67 дає змогу спостерігати на екрані 

електронно-променевої трубки амплітудно-частотні характеристики і робити 

виміри величин за допомогою шкального пристрою в автоматичному та ручному 

режимах перебудови частоти ГКЧ.  

Генератором ГКЧ-61 генерується НВЧ сигнал у діапазоні частот від F1 до 

F2, що не перевищує робочий діапазон частот за технічними характеристиками 

від 8,15 ГГц до 12,05 ГГц, що відповідає смузі частот 3-см діапазону довжин 

хвиль. 

Згідно схемам, зображеним на рис. 2.10, коаксіально-хвилеводний перехід 1 

призначений для під’єднання хвилеводного вимірювального тракту до 

коаксіального виходу ГКЧ, проводить трансформацію електромагнітної хвилі з 

коаксіального типу у хвилеводний. Направлені відгалужувачі падаючої 2 та 

відбитої 3 хвилі з детекторами використовуються для відгалуження частки НВЧ 

сигналу, що розповсюджується в основному каналі тракту НВЧ, лише в одному 

напрямку, і не реагують на протилежно направлений сигнал, тим самим 

створюючи у вимірювальному каналі, відповідно до падаючої та відбитої 

потужності, сигнал на вбудованих детекторах. Величина нерівномірності 

частотної характеристики визначає одну із основних причин похибки приладу в 

діапазоні частот в автоматичному режимі перебудови частоти. Вимірювальний 

об’єкт 4 представляє собою відрізок регулярного хвилеводу із вимірювальним 

зразком (дивись п.2.2) або, якщо потрібно для реалізації методу вимірювання 

КСХН, наявного на краю НВЧ тракту короткозамкненого плунжера, який 

використовується для цього методу в якості пристрою, що встановлює певний 

зв'язок резонатора з лінією передачі – хвилеводом. Узгоджене навантаження 8 

використовується як крайовий поглинаючий елемент, який унеможливлює 

відбиття електромагнітної хвилі. 
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Робота панорамного вимірювача основана на принципі рефлектометра – 

роздільного виділення сигналів, пропорційних до потужності падаючої хвилі (від 

генератора) та потужності відбитої хвилі від вимірювального об’єкта (при 

вимірюванні КСХН) або потужності хвилі, що пройшла крізь об’єкт дослідження 

(вимірювання послаблення). Сигнали, пропорційні падаючій та відбитій 

потужності, знімаються з детекторних головок, вбудованих у направлені 

відгалужувачі. Рівень напруги на виході детекторної головки направленого 

відгалужувача падаючої хвилі підтримується сталим завдяки системі АРМ 

генератора. Рівень напруги на детекторі відбитої хвилі, при умові квадратичного 

детектування, пропорційний до квадрату коефіцієнта відбиття хвилі на частоті 

вимірювання. Шкали індикатору розраховані саме на квадратичність 

детектування і проградуйовані безпосередньо у значеннях КСХН та послаблення. 

На жаль, динамічний діапазон вимірювання послаблення панорамного 

вимірювача складає лише 35дБ. Абсолютна похибка визначення частоти 

вимірювача ±240 МГц, для її зменшення для вимірювання частоти 

використовували резонансний частотомір Ч2-32, та визначали коригуючі 

поправки до виміряних значень частоти. В результаті похибка вимірювання 

різниці частот не перевищувала ±2 МГц. 

По отриманій залежності КСХН або послаблення резонатора від частоти 

далі визначались мікрохвильові характеристики резонатора або мікрохвильові 

характеристики систем на базі РПЕХ. Перед початком вимірювання 

мікрохвильових характеристик проводився комплекс тестових вимірювань 

окремих елементів вимірювального тракту за допомогою стандартних 

вимірювальних методик. Після тестування окремих елементів вимірювального 

тракту було проведено калібрування НВЧ тракту в цілому згідно технічного 

опису та інструкції по експлуатації. Похибка значень параметрів, що будуть 

вимірюватися в ході досліджень не перевищувала величин зазначених в 

технічному опису та інструкції по експлуатації панорамного вимірювача.  

Крім панорамного вимірювача Р2-61 використовувався аналогічний 

панорамний вимірювач Р2-59 з блоком НВЧ №4. Його діапазон робочих частот: 
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від 5,6 ГГц до 8,3 ГГц та переріз відповідних стандартних прямокутних 

регулярних металевих хвилеводів складає: 35 мм × 15 мм. 

 

 

Рис. 2.11. Функціональна схема системи кріозабезпечення фізичного 

експерименту уніфікованого ряду “УТРЕКС”. КР – кріостат; ГБ – гелієвий 

бак; ВР – вентиль перемикання режимів; КТ – камера терморегулювання; 

ЕН1, ЕН2 – електронагрівачі внутрішній та зовнішній; МП – маніпулятор; 

ТПР, ТПК – термоперетворювач регулятора та контролю температури; ІТ – 

індикатор тиску; БРТ – блок регулювання температури; РГП – регулятор 

газових потоків; КПТ, КСОТ – клапан сталого тиску та скиду опорного 

тиску; РВГ – регулятор витрат газу; ВН1, ВН2 – вентиль регулювання 

імпульсної та сталої складової; ЕДК – електродинамічний клапан; ЕР – 

електронний регулятор; УСН, УСО – керуючі сигнали нагріву та 

охолодження; КТз – код заданої температури; U(Tф) – напруга фактичної 

температури. 
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2.4. Дослідження РПЕХ та пристроїв на його основі за кріогенних 

температур 

Низькотемпературні мікрохвильові дослідження надпровідних РПЕХ та 

систем були проведені із застосуванням кріогенного обладнання, а саме: 

модернізованої системи кріозабезпечення фізичного експерименту уніфікованого 

ряду “УТРЕКС” на основі кріопарових кріостатів та мікрокріогенної системи 

замкненого циклу по кріоносію (гелію) “МКС”. 

2.4.1. Кріосистема “УТРЕКС”. Кріосистема призначена для кріогенних 

досліджень об’єктів у парі основного кріоагенту (гелію) в діапазоні температур 

від 4,2 К до 300 К при дискретності встановлення температури не більш ніж 0,3 К 

та кріостатування з стабільністю температури не менш як 0,02 К (рис. 2.11). 

“УТРЕКС” використовує для роботи два види кріоагентів: рідкий гелій та 

рідкий азот (в якості допоміжного, він забезпечує попередній тепловий захист, 

утримує температуру кріоекрану при температурі кипіння рідкого азоту). 

Кріосистема складається із двох функціональних частин: модуля кріорегулювання 

та модуля управління температурним режимом. 

До модулю кріорегулювання входять (див. рис. 2.11): 

– кріостат КР, який призначений для захисту кріоагенту та об’єкту дослідження, 

що охолоджується до кріогенних температур, від доступу тепла із 

навколишнього середовища; 

– маніпулятор МП, призначенням якого є введення в камеру терморегулювання 

КТ об’єкта фізичних досліджень та перетворювачів регулятора температури та 

контролю температури (ТПР та ТПК); 

– переливні сифони (не зображені на рис. 2.11), призначені для використання 

при наповненні кріостата рідким гелієм. 

До модулю управління температурним режимом входять: 

– блок регулювання температури БРТ, який призначений для ПІД – 

регулювання температури; 

– електронагрівачі ЕН1 та ЕН2, внутрішній ЕН1 встановлено на маніпуляторі 
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МП та зовнішній ЕН2, що розміщений на зовнішній частині камери 

терморегулювання кріостата (відповідно до сигналу управління нагрівом 

УСН, відбувається одночасне включення зазначених електронагрівачів, які 

забезпечують відповідне надходження теплової потужності у камеру 

терморегулювання); 

– індикатор тиску ІТ – для спостереження за тиском в гелієвому баку кріостату; 

– термоперетворювач регулятора температури ТПР використовується в системі 

управління ПІД регулятора температури (ТПР знаходиться в тепловому 

контакті з об’єктом дослідження та під’єднаний за допомогою кабельної лінії 

до блоку регулювання температури БРТ. ПІД регулятор – пристрій, який 

встановлюється в автоматизовані системи для підтримування заданого 

параметру, здатного до змін, в нашому випадку, зміна та стабілізація 

температури); 

– термоперетворювач контролю температури ТПК (додатковий), який 

призначено для вимірювання істинного значення температури. Вибір типу та 

класу термоперетворювача контролю температури та відповідної 

вимірювальної схеми із необхідними метрологічними властивостями 

відбувається з урахуванням особливостей експерименту. Монтаж 

термоперетворювача контролю температури у маніпулятор відбувається за 

допомогою відповідних клем та з’єднаного із ними за допомогою провідників 

електророз’єму для підключення вимірювальної схеми, яка знаходиться у 

верхній частині маніпулятора. 

Блок регулювання температури БРТ складається із: 

– електронного регулятора ЕР, який призначений для управління температурою, 

шляхом встановлення (набору) коду КТз, що відповідає певній визначеній 

температурі, та вироблення керуючих сигналів управління нагрівом УСН та 

охолодженням УСО; 

– регулятора газових потоків РГП, який згідно сигналу управління 

охолодженням УСО, забезпечує проходження необхідної кількості кріоагенту 

через камеру терморегулювання КТ. 
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Регулювання температури відбувається шляхом управління процесами 

охолодження та нагріву камери терморегулювання КТ. Баланс «холод-тепло» для 

заданого значення температури досягається автоматично, за рахунок зведення до 

нулю розміру неузгодження між сигналом напруги U(Tф), що відповідає 

фактичній температурі від термоперетворювача регулятора температури та 

попередньо встановленим значенням опорної напруги, що визначається 

значеннями дванадцяти розрядного коду КТз та відповідає заданій температурі. 

Для охолодження використовується рідкий та газоподібний гелій із баку ГБ 

кріостата, що підводиться до об’єкту дослідження, який встановлено у камері 

терморегулювання КТ. Подача гелію в камеру терморегулювання забезпечується 

за рахунок підвищеного тиску у гелієвому баку кріостата, що створюється при 

кипінні рідкого гелію, надлишок якого в порівнянні з тиском у камері 

терморегулювання підтримується клапаном постійного тиску КПТ та 

контролюється індикатором тиску ІТ. 

Потік кріоагенту, що керується системою вентилів регулювання імпульсної 

ВН1 та постійної ВН2 складових потоку та електродинамічним клапаном ЕДК, 

формується із постійної складової, яка встановлюється вручну вентилем 

регулювання постійної складової потоку ВН2 та імпульсної складової, яка 

визначається тривалістю відкриття прохідного каналу електродинамічного 

клапана ЕДК, що керується управляючим сигналом охолодження УСО із блоку 

регулювання температури БРТ. Розмір прохідного перетину каналу 

електродинамічного клапану ЕДК встановлюється вентилем регулювання 

імпульсної складової потоку ВН1. 

Кріосистема працює наступним чином: температура задається кодом КТз, 

що відповідає певній визначеній температурі, від комп’ютера або вручну набором 

кнопок на передній панелі К25В.15 блока регулювання температури. Сигнал 

напруги U(Tф), що відповідає фактичній температурі, від термоперетворювача 

регулятора температури поступає на аналоговий вхід блока регулювання 

температури, де порівнюється із напругою, яка відповідає коду заданої 

температури КТз. Результатом порівняння є сигнал неузгодження, який 



67 

перетворюється у код неузгодження. По коду неузгодження та швидкості його 

зміни у блоці електронного регулятора виробляються керуючі імпульсні сигнали 

управління підігрівом УСН та охолодженням УСО, які забезпечують 

оптимальний процес регулювання температури. 

Через скрутності з постачання рідкого гелію, наявна система була 

модернізована з метою використання рідкого азоту і в якості основного 

кріоагенту, тобто в гелієвий бак заливається рідкий азот і кріостатування об’єктів 

дослідження відбувається в азотному парі. Проте через значну теплоємність 

рідкого азоту, в порівнянні з рідким гелієм було необхідно розмістити в гелієвому 

баку додатковий постійний нагрівач та збільшити потужність електронагрівачів 

ЕН1 та ЕН2, які потрібні для підігріву азотного пару в камері терморегулювання. 

2.4.2. Мікрокріогенна система замкненого циклу. Система 

мікрокріогенна МСМР–100А-3.2/20 КВО.0609.000 призначена для кріостатування 

радіотехнічних пристроїв та забезпечує кріостатування на двох температурних 

рівнях з холодовиробництвом на першій ступені (І ст) 7 Вт (при температурі не 

вище 77 К) та на другій ступені (ІІ ст) 2 Вт (при температурі не вище 15,5 К). 

Стабільність температури на фланці охолоджувача другої ступені ± 2 К. В якості 

кріоагенту використовується гелій газоподібний очищений, марка Б ТУ 51-940-80. 

 

 

Рис.2.12а. Пневматична схема МКС. 

 

Принцип отримання холоду в МКС заснований на ефекті охолодження 
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газоподібного гелію при розширенні. Тепло від кріостатуємого об’єкту через 

фланці охолоджувача відводиться потоком гелію, який після стиснення 

охолоджується в теплообміннику компресорної установки за допомогою 

примусового повітряного охолодження газом навколишнього середовища. Схема 

пневматична з’єднання мікрокріогенної системи представлена на рис.2.12а. 

Гелій, що був стиснений до 2,2 МПа в компресорній установці КУ, по 

трубопроводу ТП1 потрапляє в охолоджувач ОХ. Охолоджувач працює за циклом 

Джиффорда-Мак-Магона. В результаті розширення гелію в двохступінчатому 

охолоджувачі ОХ відбувається охолодження фланців блока циліндрів. Тепло від 

кріостатованого об’єкту відводиться до І ст. та ІІ ст. охолоджувача. Після 

охолоджувача зворотній потік гелію при тиску до 0,7 МПа виходить із 

охолоджувача, проходить крізь трубопровід ТП2, заправний пристрій ЗП, 

повертається в компресорну установку КУ і стискається. Стиснений газоподібний 

гелій нагрівається і захоплює розігріті пари мастила із компресора, що 

використовується для його змащування. Ця суміш потрапляє в систему 

повітряного примусового охолодження та систему масловиділення КУ. За 

допомогою масловіддільника інерційного типу видаляється сконденсоване після 

охолодження мастило, та повертається до компресора. Далі кріоагент, після 

наступного охолодження в теплообміннику надходить до масловіддільника, де 

відбувається тонка очистка кріоагенту від мастила, мастило проходячи фільтр 

очистки від механічних домішок повертається до компресора. Кріоагент із 

масловіддільника надходить до адсорбера, де гелій остаточно доочищається від 

мастила. Потім гелій охолоджений приблизно до температури навколишнього 

середовища, очищений від мастила подається до охолоджувача. Цикл 

повторюється. 

Кріостатування вимірювальних об’єктів за допомогою МКС може бути 

пояснене за допомогою блок-схеми на рис.2.12б. 
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Рис.2.12б. Блок-схема МКС. (1) вакуумна камера; (2) мікроохолоджувач; (3) 

фланець азотного рівня; (4) фланець водневого рівня; (5) форвакуумний насос; (6) 

вакуумний кран; (7) адсорбційний насос; (8) термопарний та магніторозрядний 

манометри; (9) термопарні датчики температури; (10) фланцеві нагрівачі; (11) 

блок контролю і регулювання температури фланців; (12) захисний екран; (13) 

регулярна або позамежна вимірювальна секція; (14) вхідний та (15) вихідний 

хвилеводні гермовводи; (16) нізельберові хвилеводи; (17) холодопровід; (18) 

напівпровідниковий датчик температури; (19) нагрівач вимірювальної секції; (20) 

блок контролю і регулювання температури секції; (21) додатковий тепловий 

багатошаровий екран; (22) узгоджене навантаження. 

 

Кріостатування здійснюється у вакуумній камері (1), в яку занурено 

мікроохолоджувач МКС (2) таким чином, що фланці І ст. (3) (азотного рівня 

охолодження) та ІІ ст. (4) (водневого рівня) знаходяться всередині. Процес 

кріостатування відбувається на протидії тепла і холоду. Враховуючи малу 

величину холодовиробництва МКС, головною метою стає тепловий захист. Для 

такої системи є три механізми теплових втрат: конвекція, перенос тепла 
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молекулами газового середовища; теплопровідність, передача тепла за рахунок 

теплопровідності матеріалів; інфрачервоне випромінювання, потужність якого 

пропорційна температурі тіла, що його випромінює.  

Шлях боротьби з конвекцією пов'язаний з досягненням високого вакууму. 

Спочатку за допомогою форвакуумного насоса (5) через вакуумний кран (6) 

отримують попередній вакуум ≈ 5 ∙ 10-3 мм.рт.ст. Далі вмикається 

мікроохолоджувач, при роботі якого знижується температура фланців. 

Мікроохолоджувач працює в якості кріогенного насосу, фланці працюють в 

якості кріопасток. Крім того вступає в дію компактний адсорбційний насос 7, що 

розміщений на стінці мідного фланця водневого рівня. Контроль тиску в 

вакуумній камері здійснюється термопарним та магніторозрядним датчиками 

тиску (8). Контроль температури на фланцях 3 і 4 здійснюється термопарними 

датчиками (9), регулювання температури охолоджувача проводилося нагрівачами 

(10), що розміщувалися безпосередньо на цих фланцях. Потужність нагрівачів 

істотно перевищувала потужність охолодження на фланцях, що дає можливість 

ефективного керування їх температурою. Вибір і стабілізація фіксованої 

температури на фланцях 3 і 4 здійснюється блоком контролю і регулювання 

температури (11). Для зменшення втрат, пов’язаних із інфрачервоним 

випроміненням був задіяний захисний екран (12) азотного рівня охолодження, 

який зменшує градієнт температур між найхолоднішими частинами МКС та 

самим екраном. Крім того, для забезпечення відбиття інфрачервоного 

випромінювання поверхні вкриті відполірованими дзеркальними покриттями. 

Всередині вакуумної камери розташовується вимірювальна 3-см хвилеводна 

секція з РПЕХ, або системою на його основі (13).  

Для входу в вакуумну камеру та виходу з неї мікрохвильового НВЧ сигналу 

3-см діапазону довжин хвиль були використані вхідний (14) та вихідний (15) 

хвилеводні герметичні роз’єми. Для теплової розв’язки, зменшення передачі 

тепла через тіло хвилеводів, були використані відрізки нейзильберових 3-см 

хвилеводів (16), враховуючи дуже малу теплопровідність нейзильберу. Для 

забезпечення охолодження вимірювальної секції були використані гнучкі 
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холодопроводи (17), виготовлені з міді, яка має дуже високу теплопровідність, 

для передачі холоду від фланця ІІ ступені до вимірювальної секції. Для 

покращення теплових контактів використовувалися прокладки на основі індію, 

металу який має крім високої теплопровідності високу пластичність при 

кімнатній температурі. Контроль за температурою на вимірювальній секції (13) 

здійснювався додатковим напівпровідниковим датчиком (18) з точністю ±0,01 К, 

завдяки використанню чотирьохзондового методу.  

Використання електронної системи контролю низьких температур зразка 

(20) і блоку (11) надало можливість здійснювати регулювання температури 

нагрівачем (19) із стабільністю підтримки температури ~10-2 К у широкому 

діапазоні температур від 16 К до 300 К. Використання додаткового 

багатошарового теплового екрану (21) дозволило зменшити граничну 

температуру роботи МКС, ще на декілька градусів. 

На рис. 2.12б суцільними лініями показаний 3-см хвилеводний тракт для 

схеми вимірювань «на відбиття» в конфігурації, що використовує секцію 

позамежного хвилеводу з приєднаним узгодженим навантаження (22). Випадок 

вимірювань «на прохід» зображено пунктирними лініями, саме в цій конфігурації 

мікрохвильовий тракт приєднують до вихідного гермовводу (15). Для зменшення 

теплових втрат, пов’язаних з теплопровідністю, для виготовлення окремих 

частини МКС були використані матеріали з низькою теплопровідністю. 

 

2.5. Дослідження РПЕХ та пристроїв на його основі в магнітному полі 

Вплив зовнішнього постійного магнітного поля та його просторової 

орієнтації на мікрохвильові характеристики РПЕХ і пристроїв на його основі був 

досліджений з використанням установок, схему яких наведено на рис. 2.13. 

Вимірювання мікрохвильових характеристик проводилися за допомогою 

панорамного вимірювача. Були використані стандартні схеми їх включення: “на 

відбиття” та “на прохід” (дивись пункт 2.3). Вимірювальний об’єкт (4) 

представляв собою відрізок регулярного або позамежного хвилеводу з РПЕХ або 
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системою на його основі в середині. Для забезпечення отримання та оцифровки 

даних до панорамного вимірювача було приєднано АЦП. 

 

 

Рис.2.13 Установка для дослідження в магнітному полі. 4 – вимірюваний 

об’єкт, 9 – вимірювальна секція, або кріостатуюча система з вимірювальною 

секцією в середині, 10 – система однорідного магнітного поля з вимірювачем 

магнітної індукції, 11 – джерела живлення магнітної системи. 

 

Для дослідження магнітних залежностей були використані постійні 

електромагніти радіоспектрометра РЕ-1306 та СП-78, які забезпечують створення 

в зазорах своїх наконечників постійного однорідного магнітного поля з досить 

великою індукцією: 0,7 Тл та 1,25 Тл. Магнітні системи дозволяють розташувати 

між наконечниками кріостати системи “УТРЕКС” (див. п.2.4.1) для проведення 

досліджень в умовах кріогенних температур. Вимірювання величин магнітної 

індукції проводилося вимірювачами магнітної індукції Ш1-1, на основі ЯМР, та 

Ш1-8 на основі ефекту Холла, який був калібрований шляхом порівняння 



73 

вимірювальних величин з вимірювачем на основі ЯМР. 

За допомогою електромагніту СП-78 з повітряним природнім 

охолодженням, поміж його наконечників створювалося однорідне постійне 

магнітне поле із індукцією до 1 Тл. Таке магнітне поле досягалося завдяки трьом 

послідовно ввімкненим джерелам живлення (11) ЛИПС – 35. До панорамного 

вимірювача було підключено, через коаксіальний кабель та коаксіально-

хвилеводний перехід, хвилеводний НВЧ тракт 3-см діапазону довжин хвиль, який 

закінчувався, приєднаним до позамежного хвилеводу, узгодженим 

навантаженням, для забезпечення усунення відбиття від кінця хвилеводу. Саме в 

центрі зазору між наконечниками електромагніту була розташована 

експериментальна секція із зразком. Також була реалізована і схема “на прохід”, 

коли центральна частина НВЧ тракту із зразком була розміщена в зазорі 

наконечників електромагніту. Під час кожного збирання НВЧ тракту відбувалася 

атестація компонентів тракту на наявність не передбачених конфігурацією 

експерименту феромагнітних матеріалів. 

Відсутність феромагнітних матеріалів дозволяє, знаючи розподіл 

напруженості магнітного поля в середині магніту, розташувати зразок на ділянці 

однорідного поля та контролювати напруженість поля за допомогою зонду 

вимірювача магнітної індукції, який розташовують на тій же ділянці. Для 

дослідження впливу зміни орієнтації магнітного поля відносно зразка, була 

передбачена можливість обертання хвилеводного тракту відносно напрямку 

поширення хвилі. 
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Розділ 3 МІКРОХВИЛЬОВІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛЕВИХ I 

НАДПРОВІДНИХ РПЕХ 

3.1. РПЕХ у стандартному 3-см прямокутному хвилеводі 

3.1.1. Металевий РПЕХ без діелектричної підкладки. Дослідження 

мікрохвильових характеристик РПЕХ було розпочате в конфігурації стандартного 

регулярного металевого прямокутного хвилеводу (див. рис. 2.5а) з використанням 

установки, блок-схема якої приведена на рис. 2.10а. Металевий РПЕХ було 

виготовлено з металевої фольги товщиною d = 15 μм та розміщено оптимальним 

чином всередині 3-см хвилеводу за допомогою додаткових вставок із 

пінополістиролу (див. розд. 2.2). Для металевого РПЕХ з латеральними 

початковими розмірами 12,2 мм × 60 мм (l × w) була експериментально виміряна 

залежність резонансних частот коливань РПЕХ f від ширини резонатора w, 

отримана при поступовому зменшення відповідного латерального розміру w, що 

відповідає напрямку вздовж осі хвилеводу (рис. 3.1). 
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Рис.3.1. Залежності резонансних частот мод коливань РПЕХ від зміни 

ширини резонатора w при сталій довжині резонатора l = 12,2 мм та α ≈ 120. 

Незафарбовані символи відповідають поперечним (відносно осі хвилеводу) 

модам коливань, зафарбовані – повздовжнім модам. 
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Аналізуючи спектр частот металевого РПЕХ, видно, що всі коливання 

можна розділити на два класи: позначені зафарбованими та незафарбованими 

символами. Спостерігається чотири окремі групи коливань, позначені чотирма 

різними незафарбованими символами на рис. 3.1, – залежності, що відповідають 

гармонікам коливань поперечного класу РПЕХ. Перша поперечна гармоніка (з 

найменшою частотою) була названа основною. Саме вона була використана для 

побудови надпровідних пристроїв у 8-мм діапазоні довжин хвиль з 

використанням включених у РПЕХ джозефсонівських контактів [18, 22, 36]. 

Очевидно, що для цих коливальних мод РПЕХ латеральний розмір w – ширина є 

«нерезонансним», тобто ці моди є поперечними по відношенню до осі хвилеводу. 

Резонансним для них є латеральний розмір l – довжина резонатора. 

Експериментальна залежність власних частот ( )f w  півхвильового РПЕХ 

від його поздовжнього розміру w, представлена на рис. 3.1, має якісно схожий 

вигляд до залежностей, отриманих у 8-мм діапазоні довжин хвиль [18, 85] і 

наведені на рис. 1.5. Суттєво, що на відмінність від дещо хаотичного 

розташування мод РПЕХ на рис. 1.5, на експериментальній залежності в 3-см 

діапазоні положення коливальних мод різних класів мають набагато кращу 

впорядкованість. 
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Рис. 3.2. Залежності різниці резонансних частот сусідніх поперечних мод 

коливань РПЕХ від зміни ширини резонатора w при сталій довжині 

резонатора l = 12,2 мм та α ≈ 120. 
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Спостерігаються упорядковані зміни частоти та поведінки гармонік 

кожного класу. Проаналізуємо їх окремо. Побудуємо спочатку для кривих, 

позначених незафарбованими символами, різницю частот сусідніх коливальних 

мод, тобто залежність різниці резонансних частот (див. рис. 3.2). Видно, що при 

великих значеннях ширини резонатора спостерігаються лінійні ділянки різниці 

резонансних частот сусідніх поперечних мод. Аналогічна поведінка цієї різниці 

частот при зменшенні ширини резонатора. Аналізуючи поведінку цих коливань 

можна прийти до наступних висновків: частоти мод поперечних коливань РПЕХ 

при w→∞ майже не залежать від «нерезонансного» розміру w (ширини); при w→0 

залежність від «нерезонансного» розміру суттєво посилюється; із збільшенням 

номерів мод спостережене їх розрідження. 

Розглянемо поведінку інших коливальних мод з рис. 3.1., що були позначені 

зафарбованими символами (поздовжні коливання). Можна виділити п’ять груп 

символів із спільною поведінкою, що нагадують обернено пропорційні 

залежності. Аналіз цього факту, не залишає сумніву, що ці залежності є майже 

пропорційними до оберненої ширини резонатора w–1, очевидно, що для них 

ширина w резонатора є резонансним розміром. На рис. 3.1 відповідно показано 

перші п'ять гармонік повздовжніх коливань РПЕХ. Крім того, із збільшенням 

номерів мод спостерігається їх ущільнення, так як кут нахилу кривих до осі 

абсцис зменшується. Якщо оцінити відстань для повздовжніх мод між сусідніми 

гармоніками по ширині резонатора, наприклад для f0 = 11,5 ГГц, то виявляється, 

що Δw21 = Δw21 = Δw21 ≈ 13.0±0.05 мм, а для f0 = 9,5 ГГц 

Δw′21 = Δw′21 = Δw′21 ≈ 15.6±0.15 мм, що добре демонструє впорядкованість цих 

залежностей. 

Вивчимо тепер поведінку спектра коливальних мод РПЕХ при різних 

резонансних розмірах l. Для цього експериментально дослідимо металевий РПЕХ 

при сталій його довжині l = 8,8 мм (рис. 3.3). Видно, що в спектрі коливальних 

мод металевого РПЕХ є дві поперечні коливальні моди, позначені 

незафарбованими символами, що відповідають першій та другій гармоніці. Також 

присутні 4 поздовжні моди, позначені зафарбованими символами. 
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Рис.3.3. Залежності резонансних частот мод коливань РПЕХ від зміни 

ширини резонатора w при сталій довжині резонатора l = 8,8 мм та α ≈ 120. 

Незафарбовані символи відповідають поперечним модам коливань, 

зафарбовані – повздовжнім модам. 
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Рис.3.4. Залежності резонансних частот поперечних мод коливань РПЕХ від 

зміни ширини резонатора w при сталій довжині резонатора l0 = 12,2 мм та 

l0 = 8,8 мм. 

Очевидно, що характер поведінки, коливальних мод металевого РПЕХ при 

зміні l якісно не змінився. Проте можна спостерігати суттєве зміщення 

поперечних коливальних мод. Аналізуючи одночасно залежності частот 

поперечних мод коливань металевих РПЕХ різної довжини, а саме l = 12,2 мм та 

l = 8,8 мм (рис. 3.4), стає очевидним, що довжина резонатора l є резонансним 

розміром для поперечних коливальних мод РПЕХ і забезпечує майже 
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паралельний перенос поперечних мод «уверх по частоті» зі зменшенням довжини 

резонатора l. Також видно, що в області малих w спостерігається незначне 

збільшення відстані між модами. 
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Рис. 3.5. Залежності резонансних частот повздовжніх мод коливань РПЕХ від 

зміни ширини резонатора w при сталій довжині резонатора l0 = 12,2 мм та 

l0 = 8,8 мм. 

При аналізі одночасно залежностей частот повздовжніх мод коливань 

металевих РПЕХ різної довжини, а саме l = 12,2 мм та l = 8,8 мм на рис. 3.5 стає 

зрозумілим що моди повздовжніх коливань майже співпали і якщо і є відмінність, 

то виявити її майже неможливо, незважаючи на те, що довжини представлених 

металевих РПЕХ істотно відрізняються. Є невелика частина точок, з однаковими 

відліками розмірів ширини резонаторів, на різних модах, причому майже завжди 

для більш довгого резонатора ці точки знаходяться «вище» по частоті в 

порівнянні з більш коротким резонатором, проте настільки близько, що 

розрізнити їх досить важко. Це питання потребує більш детального дослідження. 

3.1.2. Металевий РПЕХ на співрозмірній діелектричний підкладці. 

Наступним етапом було експериментальне дослідження мікрохвильових 

характеристик металодіелектричного РПЕХ у конфігурації стандартного 

регулярного металевого прямокутного хвилеводу (рис. 2.5б) з використанням 

установки, блок-схема якої приведена на рис. 2.10б. Для вивчення впливу 

співрозмірної діелектричної підкладки (латеральні розміри діелектричної 
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підкладки співпадає з латеральними розмірами провідної поверхні металевого 

РПЕХ) на спектри коливань металевого РПЕХ було виготовлено 

металодіелектричний резонатор шляхом приклеювання до металевої фольги 

товщиною d = 15 μм полікорундової діелектричної підкладки товщиною 

D = 0,5 мм з діелектричною проникністю ε = 9,8. Такий зразок було розміщено 

оптимальним чином по центру 3-см прямокутного хвилеводу під кутом α ≈ 150 до 

площини широкої стінки хвилеводу. Для металодіелектричного РПЕХ з 

початковими латеральними розмірами 12,0 мм × 93 мм (l × w) була 

експериментально отримана залежність резонансних частот коливань РПЕХ від w 

– ширини резонатора, шляхом поступового зменшення цього геометричного 

розміру (рис. 3.6). 
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Рис. 3.6. Залежності резонансних частот мод коливань металодіелектричного 

РПЕХ від зміни ширини резонатора w при сталій довжині резонатора 

l = 12,0 мм та α ≈ 150.Зафарбовані символи – повздовжні моди коливань, 

відносно осі хвилеводу, незафарбовані – поперечні моди. 

На рис. 3.6 експериментально спостережено шість поперечних та шість 

повздовжніх коливальних мод металодіелектричного РПЕХ. На жаль, повздовжні 

моди мають частково фрагментарний характер. В області великих діелектричних 

підкладок на заваді дослідженню спектрів металодіелектричного РПЕХ стає 

виникнення діелектричних резонансів самої підкладки, через значний її об’єм. У 

8-мм діапазоні довжин хвиль таких діелектричних резонансів у хвилеводі 
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настільки багато, що взагалі майже унеможливлює дослідити вплив діелектричної 

підкладки на спектр частот мод коливань металевого РПЕХ. На рис. 3.7 

побудуємо одночасно для порівняння та визначення впливу діелектричної 

підкладки залежності частот поперечних мод від ширини резонатора для 

металевого (зафарбовані символи) РПЕХ (l = 12,2 мм, рис. 3.1) та 

металодіелектричного (незафарбовані символи) РПЕХ (l = 12,0 мм, рис. 3.6). 
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Рис. 3.7. Залежності резонансних частот поперечних мод коливань 

металевого (зафарбовані символи) РПЕХ (l = 12,2 мм, рис.3.1) та 

металодіелектричного (незафарбовані символи) РПЕХ (l = 12,0 мм, рис. 3.6). 

З рис. 3.7 можна порівняти поведінку чотирьох гармонік поперечних мод 

РПЕХ. Зазначимо, що зсув частот поперечних мод металодіелектричного РПЕХ за 

рахунок впливу підкладки було частково компенсовано шляхом скорочення 

резонансного розміру резонатора l. Проте, незважаючи на компенсацію в області 

ширини порядку 10 мм, для основної моди РПЕХ (першої поперечної гармоніки) 

можна спостерігати перекомпенсацію в області малих w та зростання 

нескомпенсованого впливу діелектричної підкладки в області великих значень w. 

Спостерігається також зростання впливу, тобто зменшення частот, для гармонік 

вищих порядків. 

Щоб зробити оцінку впливу діелектричної підкладки на повздовжні 

коливальні моди РПЕХ, побудуємо залежності, аналогічні до попередніх. На рис. 

3.8 зображено лише повздовжні моди коливань металевого (зафарбовані символи) 
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РПЕХ  (l = 12,2 мм, рис. 3.1) та металодіелектричного (незафарбовані символи) 

РПЕХ (l = 12,0 мм, рис. 3.6). 
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Рис. 3.8. Залежності резонансних частот повздовжніх мод коливань 

металевого (зафарбовані символи) РПЕХ  (l = 12,2 мм, рис. 3.1) та 

металодіелектричного (незафарбовані символи) РПЕХ (l = 12,0 мм, рис. 3.6). 

На графіку видно для порівняння по п’ять гармонік повздовжніх коливань 

резонаторів. З графічного порівняння видно, що вплив діелектричної підкладки – 

тобто пониження частоти, на повздовжні моди також присутній, причому для 

перших гармонік він більш інтенсивний, ніж для наступних. Виключенням є п’ята 

гармоніка, але, зважаючи на малу кількість реєстрованих відліків, цей факт 

потребує додаткового вивчення. 

Висновки, щодо впливу діелектричної підкладки на металевий РПЕХ можна 

узагальнити наступним чином: діелектрична підкладка РПЕХ помітно зменшує 

його резонансні частоти, як повздовжніх так і поперечних мод; зменшення частот 

поперечних мод РПЕХ є нерівномірним і залежить від ширини резонатора, воно є 

більш помітним в області значних «нерезонансних» розмірів w; із збільшенням 

номерів гармонік поперечних мод зростає вплив діелектричної підкладки та 

спостерігається ущільнення мод. 

3.1.3 РПЕХ у нестандартних хвилеводах. Для визначення впливу стінок 

хвилеводу на металевий РПЕХ було продовжено дослідження мікрохвильових 

характеристик металевого РПЕХ у конфігурації стандартного регулярного 
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металевого прямокутного хвилеводу (див. рис. 2.5а) з використанням установки, 

блок-схема якої приведена на рис. 2.10а. Для металевого РПЕХ з латеральними 

початковими розмірами 12,2 мм × 60 мм (l × w) з товщиною d = 15 μм, який був 

розміщений оптимальним чином у надрозмірному хвилеводі з поперечним 

перерізом 35 мм × 15 мм, була експериментально отримана залежність 

резонансних частот коливань РПЕХ від w (рис. 3.9), для порівняння наведена 

разом із залежностями з рис. 3.1. 
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Рис. 3.9. Залежність резонансних частот мод коливань РПЕХ від зміни 

ширини резонатора w при сталій довжині резонатора l = 12,2 мм та α ≈ 120. 

Чорні символи відповідають стандартному хвилеводу 23 мм × 10 мм, червоні 

– 35 мм × 15 мм. 

Окрім очікуваних трьох повздовжніх мод металевого РПЕХ спостерігаємо 

ще дві послідовності резонансних коливань дуже схожих на поперечні моди. 

Шляхом додаткових експериментів встановлено, що це дійсно дві нижчих 

поперечних моди коливань металевого РПЕХ. Аналізуючи дані на рис. 3.9, можна 

прийти до наступних висновків. Збільшення відстані між РПЕХ та стінками 

хвилеводу призводить до значного зменшення резонансних частот коливань 

повздовжніх мод РПЕХ. Це зменшення частот більш сильне для нижчих гармонік. 

Вплив відстані між РПЕХ та стінками хвилеводу для поперечних мод РПЕХ ще 

більш сильний. 

Спостерігаються на перший погляд майже ідентичні моди повздовжніх 
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коливань. Чогось принципово відмінного від попереднього випадку майже немає. 

Побудуємо на рис. 3.10 різниці частот металевого РПЕХ одночасно 

спостережених у двох хвилеводах з різних поперечним перерізом. 
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Рис. 3.10. Залежність різниці резонансних частот РПЕХ, спостережених в 

двох різних хвилеводах (надрозмірному, 35 мм × 15 мм) та стандартному 

хвилеводу (23 мм × 10 мм), від зміни ширини резонатора w при сталій 

довжині резонатора l = 12,2 мм та α ≈ 120. 

Аналізуючи дані з рис. 3.10 стає зрозуміло, що збільшення перерізу 

хвилеводу призводить до наступного: поперечні моди дуже сильно зменшують 

свою резонансну частоту, в даному випадку на величину понад 1 ГГц, і ця 

величина зменшується при зменшенні ширини резонатора; повздовжні моди теж 

зменшують свої резонансні частоти, проте значно слабше, крім того, ця зміна не 

постійна і є більш сильною для більш вузьких резонаторів; вплив на гармоніки 

повздовжніх коливань не однаковий і є більш сильним для гармонік з меншим 

номером. 

Експериментальні мікрохвильові дослідження можливі за методиками “на 

відбиття”, що представлено на блок-схемі з рис. 2.10а, та “на прохід” – блок-схема 

з рис.2.10б. Проте виявлено, що більш чутливою є методика “на відбиття”, якщо 

використовувати вбудований прецизійний дискретний підсилювач для збільшення 

амплітуди відбитого вхідного сигналу. Під час експерименту виявлено, що 

добротності поперечних коливальних мод в декілька разів перевищують 
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добротності повздовжніх мод. 

Дослідження мікрохвильових характеристик РПЕХ можливе в 

конфігураціях як стандартного, так і позамежного регулярного металевого 

прямокутного хвилеводу. Однак при використанні конфігурації позамежного 

хвилеводу виникає явище розрідження мікрохвильового спектру РПЕХ [35], тобто 

унеможливлюється спостереження повздовжніх коливань спектра. 

3.1.4. Надпровідний РПЕХ. Так як перспективи використання 

надпровідних РПЕХ очевидні і пов’язані з наднизьким, у порівнянні із 

звичайними металами, поверхневим імпедансом та можливістю включення до 

РПЕХ джозефсонівських контактів, були досліджені охолоджені до кріогенних 

температур металодіелектричні та надпровідні РПЕХ. Надпровідний РПЕХ є 

також металодіелектричним зважаючи на те, що такий тонкий шар надпровідника 

існувати без підкладки не може. Охолодження та кріостатування вимірювальних 

секцій здійснювалося за допомогою систем: “УТРЕКС” (рис. 2.11) – для 

вимірювання залежностей резонансної частоти та добротності YBCO кераміки на 

підкладці з LaAlO3 з діелектричною проникністю ε = 25; модернізованої 

(переведеної з кріоагента гелій на рідкий азот) системи “УТРЕКС” (рис. 2.11) – 

TlBaCaCuO кераміки; системи “МКС” (рис. 2.12) – виміри зразків на фіанітових 

діелектричних підкладках з бікристалічною границею. 

Мікрохвильові властивості були експериментально виміряні за методикою 

“на відбиття”, що представлено на блок-схемі з рис.2.10а, в конфігурації 

позамежного хвилеводу (див. рис. 2.4г) та в конфігурації стандартного хвилеводу 

(див. рис. 2.4б). Під час дослідження надпровідного РПЕХ з розмірами (l × w × d) 

10 мм × 5 мм × 0,4 μм на основі YBCO – кераміки, конфігурація зразка – див. 

рис.2.2д, наявний додатковий співрозмірний сапфіровий діелектрик 

(d1 = d2 = 0,5 мм, ε1 = 25, ε2 = 9,8, α = 11o, Tc = 91 K). Виміряна залежність 

резонансної частоти основної поперечної моди, наведена на рис. 3.11 та 

залежність власної добротності надпровідного РПЕХ на основі цієї плівки, 

позначена на рис. 3.12 зафарбованими квадратами (■). 
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Рис.3.11. Залежність резонансної частоти першої поперечної моди 

надпровідного (YBCO) РПЕХ від температури. 
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Рис.3.12. Залежності власної добротності першої поперечної моди 

надпровідного РПЕХ від температури 

Наявна частотна залежність демонструє збільшення резонансної частоти 

основної моди коливань надпровідного РПЕХ із зменшенням температури, яке 

пов'язане із зменшенням поверхневого імпедансу через зміни поверхневого 

реактивного опору XS, які можуть досягати декількох сотень МГц за 

температурного інтервалу 40 К. Таким чином, методика забезпечує корисну та 

зручну альтернативу для вивчення мікрохвильових властивостей надпровідних 

плівок. 

При розробці та конструюванні надпровідних пристроїв з 

джозефсонівськими контактами, їх достатньо просто можна отримати природнім 
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чином на просторовому дефекті, такому як бікристалічна границя. Тому були 

досліджені РПЕХ з бікристалічною границею у фіанітовій діелектричній 

підкладці з геометрію зразка, показаною на рис. 2.2г. Досліджувався також РПЕХ 

на основі TlBaCaCuO – кераміки на підкладці з LaALO3 (точки (●) на рис. 3.12). 

Надпровідний РПЕХ з розмірами (l × w × d) 12 мм × 1,9 мм × 0,3 μм на основі 

TlBaCaCuO – кераміки на підкладці з LaALO3, з конфігурацією зразка рис. 2.2д і 

наявної додаткової співрозмірної підкладки з сапфіру (d1 = d2 = 0,5 мм, ε1 = 25, 

ε2 = 9,8, α = 11o, Tc = 110 K) продемонстрував рекордне значення власної 

добротності Q0 ≈ 4000 при температурі рідкого азоту. Також на рис. 3.12 наведені 

дані для надпровідних РПЕХ з розмірами (l × w × d) 10 мм × 10 мм × 0,3 μм на 

основі YBCO – кераміки з бікристалічною границею в фіанітовій діелектричній 

підкладці (d1 = 10 мм d2 = 0 мм, ε1 = 25, ε2 = 1, α = 11o, Tc = 91 K). Бікристалічна 

границя вздовж поперечного розміру діелектричної підкладки майже не змінює 

добротність РПЕХ, а наявність її перпендикулярно до поперечного розміру значно 

зменшує добротність, проте залишає можливість для використання РПЕХ у 

надпровідних пристроях. Добротність надпровідного РПЕХ значно перевищує 

добротності металевих РПЕХ, що надає переваги для його використання в 

надпровідних пристроях. Перевага для використання першої поперечної моди 

коливань РПЕХ полягає в найбільшій однорідності електромагнітного поля РПЕХ 

[18, 35]. 

3.1.5. Вплив товщини РПЕХ на його мікрохвильові властивості. 

Експериментальне дослідження впливу товщини провідної поверхні РПЕХ на 

мікрохвильові властивості проводилося в конфігурації “на відбиття” (рис. 2.10а), 

в конфігурації позамежного хвилеводу (див. рис. 2.4г). Були виготовлені надтонкі 

зразки методом магнетронного розпорошення на діелектричних підкладках із 

ситалу (діелектрична проникність ε ≈ 9,8) з контролем товщини за допомогою 

супутників зразків на прозорих підкладках. Далі шляхом прецизійної механічної 

обробки з максимально доступним оптичним контролем латеральні геометричні 

розміри зразків доведені до однакових величин. Після попередніх проведених 

маніпуляцій із зразками, були експериментально отримані залежності резонансної 
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частоти та власної добротності для першої поперечної моди виготовлених РПЕХ, 

показані на рис. 3.13.  
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Рис.3.13. Залежності резонансної частоти (□) та власної добротності (●) 

металодіелектричного РПЕХ для різних товщин його металевої провідної 

поверхні. 
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Рис.3.14. Вигляд нормованих АЧХ для металодіелектричних РПЕХ (на 

ситалі) для різних товщин його металевої провідної поверхні. 

Для кращого порівняння та аналізу отриманих експериментальних даних на 

рис. 3.13 також показано результати дослідження аналогічних за розмірами 

РПЕХ, але із значно більшою товщиною провідної поверхні резонатора. На рис. 

3.14 показано нормовані АЧХ цих РПЕХ, що були експериментально досліджені 

під час мікрохвильових вимірювань. Для випадку надтонких РПЕХ був 

реалізований максимально можливий зв’язок із вхідним хвилеводом. 
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Виявлено наступні факти та закономірності поведінки надтонких РПЕХ: 1) 

для надтонкого РПЕХ не виявлено залежності резонансної частоти основної моди 

коливань РПЕХ від товщини (розкид значень на рис. 3.13 пов’язаний з точністю 

експерименту); 2) спостережена залежність добротності надтонкого РПЕХ та його 

АЧХ від товщини резонатора d, які доводять, що для ефективної роботи РПЕХ 

потрібна значна товщина провідної плівки, що перевищує подвійну товщину скін-

шару; 3) наявність товщини провідної плівки РПЕХ, меншої за товщину скін-

шару унеможливлює його ефективне збудження в хвилеводі, суттєво зменшуючи 

коефіцієнт зв'язку. 

 

3.2. РПЕХ на надрозмірній діелектричній підкладці 

Для конструювання та створення мікрохвильових пристроїв на основі РПЕХ 

потрібно вивчити поведінку металевого РПЕХ на надрозмірній діелектричній 

підкладці. Якщо пристрій складається не лише з одного РПЕХ то можлива 

наявність надлишкового діелектрика, який може вплинути на мікрохвильові 

властивості РПЕХ. 

3.2.1. Вплив розташування РПЕХ відносно надрозмірної діелектричної 

підкладки. Експериментальне дослідження впливу положення провідної поверхні 

РПЕХ відносно центру надрозмірної діелектричної підкладки на мікрохвильові 

властивості резонатора проводилося в конфігурації “на відбиття” (рис. 2.10а) та в 

конфігурації стандартного хвилеводу (див. рис. 2.4б). Конфігурація та вигляд 

системи на основі РПЕХ має вигляд рис. 2.3в. В якості надрозмірної 

діелектричної підкладки у всіх наведених в цьому пункті результатах дослідження 

використовувалася одна і та ж полікорундова (Al2O3) діелектрична підкладка з 

діелектричною проникністю ε = 9,8 та розмірами 11,8 мм × 55 мм × 0,5 мм 

(L × W × D). Експериментально отримані та наведені залежності резонансної 

частоти основної моди коливань металевого РПЕХ з розмірами (l × w × 0,015 мм), 

розташованого в центрі 3-см хвилеводу на надрозмірній діелектричній підкладці 

при його переміщенні вздовж розміру W полікорундової діелектричної підкладки 
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для резонаторів з різною шириною w показано на рис. 3.15, а з різною довжиною l 

– на рис. 3.16. 
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Рис.3.15. Залежності резонансної частоти основної моди коливань РПЕХ 

(l*w*15 мкм) при його переміщенні вздовж розміру W підкладки для 

резонаторів з різною шириною w. 

-20 -10 0 10 20

9,5

10,0

10,5

11,0

11,5

l  = 8,0 мм

l = 7,2 мм

   w = 0,5 мм

l = 6,4 мм

f
0
, ГГц

, мм  

Рис.3.16. Залежності резонансної частоти основної моди коливань РПЕХ 

(l*w*15 мкм) при його переміщенні вздовж розміру W підкладки для 

резонаторів з різною довжиною l. 

Для повноти досліджень, впливу розташування металевого РПЕХ на 

надрозмірній підкладці, експериментально дослідимо і вплив переміщення по 

діелектричній підкладці і вздовж її розміру L (рис. 3.17). 
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Рис. 3.17. Залежність резонансної частоти основної моди коливань РПЕХ 

(l*w*15мкм) при його переміщенні вздовж розміру L підкладки. 

Аналізуючи приведені експериментальні результати щодо поведінки першої 

поперечної моди РПЕХ від розташування на надрозмірній підкладці, визначено 

наступний її вплив: 1) відсутність надлишкового діелектрика у напрямку ширини 

резонатора впливає в декілька раз сильніше (~ 1 ГГц) ніж відсутність 

надлишкового діелектрика в напрямку його довжини (≈ 0,3 ГГц); 2) наявність 

надлишкового діелектрика у РПЕХ впливає на зменшення резонансної частоти 

лише на невеликих ділянках діелектрика (~ 5 мм); 3) переміщення металевого 

РПЕХ у центрі діелектричної підкладки майже не змінює мікрохвильові 

властивості резонатора (δf < 1%); 4) цей вплив більш сильний для вузьких РПЕХ, 

а градієнт цього впливу – для більш коротких; 5) розташування РПЕХ на 

надрозмірній діелектричній підкладці створює умови для побудови більш 

складних мікрохвильових пристроїв на основі РПЕХ. 

3.2.2. РПЕХ на надрозмірній діелектричній підкладці при зміні одного з 

власних латеральних геометричних розмірів резонатора. Проведені 

експериментальні дослідження впливу зміни одного із розмірів провідної 

поверхні РПЕХ відносно центру надрозмірної діелектричної підкладки, при умові 

співрозмірності іншого латерального розміру резонатора з розміром діелектричної 

підкладки, на мікрохвильові властивості РПЕХ проводилися в конфігурації “на 

відбиття” (рис. 2.10а) та в конфігурації стандартного хвилеводу (див. рис. 2.4б). 
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Конфігурація та вигляд системи на основі РПЕХ має вигляд рис. 2.3а. 
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Рис.3.18. Залежності резонансних частот металевого РПЕХ з розмірами 

10,4 мм × w × 15 мкм від його ширини w на надрозмірній діелектричній 

підкладці (L × W × D). 
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Рис.3.19. Залежності резонансних частот металевого РПЕХ з розмірами 

10,2 мм × w × 15 мкм від його ширини w на співрозмірній діелектричній 

підкладці (L × W × D). 

В якості надрозмірної діелектричної підкладки в всіх наведених в цьому 

пункті результатах дослідження використовувалася діелектрична підкладка з 

ситалу (діелектрична проникність ε = 9,8 з початковими розмірами L × W × D, 

вказаними на рис. 3.18 та рис. 3.20, розміри якої не змінювалися. Для 

порівняльного аналізу наведені, відповідні до представлених вище, залежності 

частот коливальних мод РПЕХ на співрозмірній діелектричній підкладці (рис. 
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3.19 та рис. 3.21). 
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Рис.3.20. Залежності резонансних частот металевого РПЕХ з розмірами 

l × 31,9 мм × 15 мкм від його довжини l на надрозмірній діелектричній підкладці 

(L × W × D). 
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Рис.3.21. Залежності резонансних частот металевого РПЕХ з розмірами 

l × 26,6 мм × 15 мкм від його довжини l на співрозмірній діелектричній 

підкладці (L × W × D). 

Під час аналізу отриманих залежностей поведінки частот коливальних мод 

металевого РПЕХ на позамежній підкладці та порівнюючи з залежностями на 

співрозмірній підкладці можна прийти до наступних висновків: 1) надрозмірна 

діелектрична підкладка призводить до суттєвого зменшення коефіцієнту 

пропорційності між «резонансними» та «нерезонансними» латеральними 

розмірами та відповідними ефективними розмірами РПЕХ; 2) спостережено 
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аномальну поведінку Mode I (а), Mode II* (c) та Mode III* (c) мод коливань РПЕХ 

на надрозмірній підкладці при зменшенні «нерезонасного» розміру резонатору, 

відбувається зростання ефективної довжини резонатора на 3,7%; 14,7% та 27,3% 

відповідно; 3) спостережувані ефекти, зміни поведінки мод, можна пояснити 

процесами перетворення мод РПЕХ та їх уповільнення в діелектрику через 

зростання ефективної діелектричної проникності навколо провідної поверхні 

резонатора; 4) такий “малорозмірний” РПЕХ може бути зручною системою для 

вивчення властивостей ПЕХ, поверхневих плазмонів та більш складних 

поверхневих хвиль та коливань у мікрохвильовому діапазоні; 5) також такий 

“малорозмірний” РПЕХ також може бути придатним для деяких практичних 

застосувань у сучасній плазмоніці та мікрохвильових технологіях. 

 

Висновки до розділу 3 

Коливальні моди РПЕХ утворюють два класи коливань: поперечні (частоти 

яких f ~ 1 / l, l – поперечний або «резонансний» розмір РПЕХ) та повздовжні 

(частоти яких f ~ 1 / w, w – поздовжній, «нерезонансний» розмір РПЕХ). 

Спектр коливань РПЕХ у 3-см діапазоні довжин хвиль є більш 

впорядкованим як для поперечних так і для повздовжніх мод, аніж у 8-мм 

діапазоні довжин хвиль. Різниця частот Δf сусідніх поперечних мод при сталому 

w є величиною, пропорційною до номера моди (гармоніки) n. При зменшенні 

ширини РПЕХ різниця частот збільшується (лінійна залежність Δf ~ n переходить 

у більш сильну залежність). При сталій частоті різниця відповідних розмірів 

РПЕХ Δw для різних гармонік є сталою і при збільшенні частоти зменшується. 

Вплив на резонансні частоти поперечних мод півхвильового РПЕХ ширини 

резонатора w, стає помітно нелінійним при w < nλw/2, при w > nλw/2 – f(w) 

залежність є близькою до лінійної. Для повздовжніх мод аналогічних ділянок не 

спостережено. 

3-см діапазон довжин хвиль дуже зручний для дослідження РПЕХ, в тому 

числі і вивчення впливу діелектричної підкладки на спектр частот та добротності 
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власних коливань РПЕХ, через відсутність діелектричних резонансів. Завдяки цій 

особливості вдалось експериментально спостерігати впорядкований спектр 

коливань металодіелектричного РПЕХ та зафіксувати наявність нелінійного 

впливу ширини w на частоти поперечних мод резонатора. Встановлено, що цей 

вплив посилюється із збільшенням w. 

При збільшенні розмірів поперечного перерізу хвилеводу, в якому 

розміщено РПЕХ, спостерігається зменшення частот власних коливань РПЕХ з 

одночасним збільшенням добротності цих коливань. Цей ефект є значно 

сильнішим для поперечних мод, аніж для поздовжніх мод. Він посилюється для 

мод вищих порядків та для достатньо широких резонаторів. 

Встановлено, що при зміні товщини провідної поверхні РПЕХ, частота 

коливань його основної моди майже не змінюється, а добротність моди 

змінюється за логарифмічним законом, причому для товщин, більших за подвійну 

товщину скін-шару, добротність перестає залежати від товщини РПЕХ. 

Продемонстровано переваги надпровідних РПЕХ над металевими. Для 

РПЕХ на основі ВТНП отримана добротність основної моди коливань ~ 4000. 

Вивчено вплив надрозмірної діелектричної підкладки на мікрохвильові 

властивості РПЕХ і встановлено, що при зменшенні розмірів надрозмірної 

діелектричної підкладки спостерігається збільшення частот коливань РПЕХ. Цей 

ефект є суттєвим при різниці розмірів РПЕХ та підкладки до 5 мм, при 

переміщенні РПЕХ вздовж поздовжнього розміру підкладки. Величина ефекту 

зсуву частоти складає ~ 1 ГГц для першої поперечної моди. Аналогічний зсув 

частоти ~ 0,3 ГГц спостерігається при переміщенні РПЕХ вздовж довжини 

підкладки. Відкрито ефект аномальної поведінки частот коливань РПЕХ, коли при 

зменшенні поздовжнього розміру РПЕХ w спостерігається зменшення частот 

поздовжніх коливань. Це може бути пояснено збільшенням уповільнення ПЕХ та 

трансформацією полів коливальних мод РПЕХ. Разом з тим, розміщення 

металевого РПЕХ на надрозмірній підкладці зменшує вимоги до точності 

розташування резонатора і дозволяє використати надрозмірну діелектричну 

підкладку для створення більш складних систем на основі РПЕХ.  
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Розділ 4. МАГНІТОКЕРОВАНІ ФІЛЬТРИ НА ОСНОВІ РПЕХ 

4.1. Фільтр на основі РПЕХ та плівки ЗІГ. 

Теоретичний аналіз фільтра на базі РПЕХ був зроблений О.В. Прокопенком 

[35], де було розглянуто випадок РПЕХ з феритовими включеннями у вигляді 

плівки залізо-ітрієвого гранату (ЗІГ). Використовуючи рівняння Максвелла і 

підхід розглянутий в [49], отримано вираз для частот зв’язаних коливань f1,2: 

𝑓1,2 =
𝑓𝑟+𝑓𝑓+𝐾0

2
±

1

2
√(𝑓𝑟 − 𝑓𝑓)

2
+ 2𝐾0(𝑓𝑟 + 𝑓𝑓) + 𝐾0

2,  𝐾0 =
𝛾𝑀0𝐼1𝐼2

2𝜋𝐷1𝑁1
 , (4.1) 

де 𝐼1 = ∫ 𝒉1
∗(4𝜋𝒎1 + grad𝜓1)𝑑𝑉𝑉

; 𝐼2 = ∫ 𝒉1𝒎1
∗𝑑𝑉

𝑉
; 𝑉 – об’єм феритового 

включення; 𝑁𝑛 та 𝐷𝑛 – коефіцієнти нормування; 𝒎𝑛 та 𝜓𝑛 – власні функції 

магнітостатичного коливання, γ – модуль гіромагнітного відношення; М0 – 

намагніченість насичення феромагнетика; fr та ff – відповідно власні резонансні 

частоти резонатора та фериту. 
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Рис. 4.1. Залежність частоти системи на базі ВТНП РПЕХ та плівки ЗІГ від 

зовнішнього постійного магнітного поля. Точки – експеримент; пунктирна 

лінія – теорія 1, розрахунок проведено в наближенні однорідного поля; 

суцільна лінія – теорія 2, розрахунок проведено з врахуванням явного 

вигляду електромагнітних полів РПЕХ. 
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Структура, що складається з РПЕХ та феритової плівки ЗІГ, дозволяє 

створювати НВЧ прилади, частоти яких ефективно керуються магнітним полем. 

Теоретичні залежності зв’язаних частот системи від величини зовнішнього 

тангенціального постійного магнітного поля, а також відповідні експериментальні 

дані представлені на рис. 4.1. Залежність 𝑓0 = 𝑓(𝐻) приведена на рис. 4.1 

пунктирною лінією отримана в наближенні однорідного поля. В цьому випадку 

вирази для обчислення частот зв'язаних коливань значно спрощуються, а точність 

розрахунку є досить високою (похибка ~ 5 – 10 %). 

У випадку, коли необхідна більша точність, треба врахувати явний вигляд 

електромагнітних полів РПЕХ. Залежності 𝑓0 = 𝑓(𝐻) для цього випадку наведені 

на рис. 4.1 суцільною лінією. Видно, що при цьому забезпечується похибка 

розрахунків ~ 1 – 5 %. Ці залежності отримано за умови врахування тільки 

взаємодії основної моди РПЕХ з нижнім по частоті власним магнітостатичним 

коливанням плівки ЗІГ. Отже, для опису резонансних властивостей системи 

РПЕХ – плівка ЗІГ з похибкою ~ 1% достатньо скористатися виразом (4.1). 

4.1.1. Фільтр на основі металевого РПЕХ та плівки ЗІГ. Дослідження 

резонансних властивостей систем на основі металевого РПЕХ та плівки ЗІГ (див. 

рис. 2.7а та рис. 2.7б) проводились за допомогою панорамного вимірювача 

методом КСХН (рис. 2.10а). Система знаходилась в хвилеводі, який був 

закорочений на кінці рухомим короткозамкненим плунжером з мікрометричним 

гвинтом. Під час обертання гвинта змінюється положення короткозамикача 

вздовж осі хвилеводу та відстань між короткозамикачем та РПЕХ, отже, 

змінюється зв'язок системи з стоячою хвилею НВЧ тракту. 

Дослідження резонансних властивостей системи РПЕХ + плівка ЗІГ 

виконувалися на установці, блок-схема якої наведена на рис. 2.11, включаючи 

рис. 2.13. 

Запропонована конструкція фільтру поєднує в собі властивості РПЕХ та 

феритової плівки. Центральна частота такого фільтра буде залежати не тільки від 

прикладеного до нього постійного магнітного поля, але також і від параметрів 

РПЕХ та плівки ЗІГ. Тому проведено аналіз конструкції фільтру та запропоновано 
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методи знаходження оптимальних параметрів фільтру. 

По-перше, було визначено оптимальні розміри РПЕХ. РПЕХ притаманний 

багатомодовий спектр власних коливань, тому фільтр на основі РПЕХ теж є 

багатомодовим, що ускладнює процес дослідження зміни частот мод в залежності 

від магнітного поля. До того ж, бажано побудувати одномодовий фільтр в 

потрібному діапазоні частот. В якості моди фільтру обрано основну моду РПЕХ. 

Ця мода має найкращу добротність та малі втрати. Таким чином, визначено 

розміри РПЕХ, при яких можливий одномодовий режим. Залежність частоти мод 

РПЕХ від його розмірів зображена на рис. 3.1. З нього можна приблизно 

визначити «нерезонансний» розмір РПЕХ при якому реалізується одномодовий 

режим: w < 5 мм та 15 мм < w < 20 мм. Частота основної моди майже не залежить 

від w на ділянці 15 мм < w < 20 мм, тому обрано саме цю ділянку. 

Другою особливістю РПЕХ, розташованого в середині регулярного 

хвилеводу, є залежність зв’язку РПЕХ з хвилеводом від кута нахилу площини 

РПЕХ відносно стінок хвилеводу. Оптимальний кут зв’язку РПЕХ з хвилеводною 

системою визначається з дослідження залежності навантаженої добротності та 

ослаблення мод РПЕХ за допомогою методики рефлектометрії (див. розд. 2). 

Оптимальний кут нахилу фільтру складає α = 150. 

При підборі оптимальних параметрів РПЕХ враховано вплив підкладки 

феритової плівки. Наявність діелектрика біля поверхні РПЕХ зсуває частоти мод 

резонатора вниз та змінює їх добротність. В нашому випадку частотний спектр 

зсунувся на Δf >1 ГГц. 

По-третє, необхідно врахувати особливості намагнічування тонких плівок 

феромагнетиків, в яких суттєвий вплив має поле розмагнічування, яке зменшує 

реальне поле, що діє на феромагнетик [49]. Зменшення намагніченості плівки 

зсуває частоту феромагнітного резонансу вниз, що зменшує ефективність 

перебудови фільтру. Тому оптимальною є орієнтація поля паралельна до площини 

плівки ЗІГ, коли поле розмагнічування найменше. 

РПЕХ, що зв’язаний з гіротропним середовищем, є перспективною 

системою для створення хвилеводного фільтру з можливістю перебудови по 
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частоті. Як зазначалося, точне розв’язання задачі про власні та вимушені 

електромагнітні коливання такого РПЕХ практично не можливе через 

застосування складних граничних умов [35]. Запропонований метод зв'язаних 

коливань ізотропного резонатора з магнітостатичними коливаннями гіротропного 

середовища для випадку РПЕХ дає досить наближені значення для частот 

електромагнітних коливань. В першу чергу, це пов’язано з неврахуванням 

особливостей умов збудження РПЕХ та недоліками методики проходження 

сигналу через досліджувану систему та похибками методики рефлектометрії, що 

застосовується при цих дослідженнях. Регулюючи зв’язок резонатора зі 

збуджуючою основною модою регулярного прямокутного хвилеводу Н10 можна 

змінювати смугу пропускання фільтра, побудованого на його основі. При цьому 

змінюються НВЧ характеристики такої системи. Експериментальні дослідження 

показали, що при збільшенні смуги пропускання на 500%, величина послаблення 

сигналу при проходженні через фільтр в цій смузі не перевищувала кілька 

відсотків, наприклад для РПЕХ з діелектричною підкладкою (ε = 10, тангенс кута 

діелектричних втрат 10-4) не перевищувала 3 дБ. Враховуючи ці обставини, було 

проведені додаткові дослідження впливу амплітуди та напрямку магнітного поля 

від геометричного розташування РПЕХ у вимірювальній секції. Ці дослідження 

показали, що найбільш ефективний вплив на резонансну частоту РПЕХ 

відбувається коли вектор магнітної індукції поля направлений паралельно до 

площини резонатора. Таким чином, були доопрацюванні методики досліджень та 

проведена оптимізація умов збудження РПЕХ з можливістю перебудові по 

частоті. 

Щоб компенсувати зсув частоти вниз за рахунок підкладки плівки ЗІГ, нами 

було зменшено розміри РПЕХ та товщину підкладки РПЕХ. Зменшення товщини 

підкладки РПЕХ дещо підвищує частоту мод. При виготовлені РПЕХ використано 

сапфірову (Al2O3) діелектричну підкладку з ε = 9,8, товщина підкладки 

dп = 0,43 ± 0,005 мм. В якості провідної поверхні РПЕХ використано плівку 

металевого аналога (алюмінію) товщиною dм = 0,015 ± 0,005 мм. Розміри РПЕХ 

складають l = 9,1 ± 0,05 мм, w = 13,8 ± 0,05 мм, де w розмір вздовж осі хвилеводу, l 
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– розмір РПЕХ, перпендикулярний до осі хвилеводу. 

Плівка ЗІГ товщиною dЗІГ = 30 мкм, вирощена на підкладці з галій-

гадолінієвого гранату (ГГГ) з ε = 9,8, товщина підкладки dп = 0,525 ± 0,005 мм. 

Розміри плівки ЗІГ складають l = 10,0 ± 0,05 мм, w = 22,8 ± 0,05 мм. Ця структура 

– діелектрик – ЗІГ плівка (Y3Fe2O12) – метал – діелектрик розташована в центрі 

регулярного прямокутного хвилеводу під кутом оптимального збудження α = 150. 

Такий фільтр має наступні параметри амплітудо-частотної характеристики 

(АЧХ) (рис. 4.2): ослаблення відбитого сигналу в резонансі L0 = – 0,2 dB, частота 

фільтру f0 = 9,5 ± 0,2 ГГц, смуга пропускання на рівні – 3,2 dB 

Δf = 0,363 ± 0,002 ГГц, власна добротність фільтру Q0 = 800 ± 50. 
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Рис. 4.2. АЧХ смугопропускного НВЧ фільтра (“на відбиття”). 

 

Отримано графіки перебудови частоти основної моди фільтру під дією 

магнітного поля у випадку дотичного намагнічування плівки ЗІГ, коли 𝐻
→

|| 

поверхні фериту, та при невеликих відхиленнях 50, 100 (рис. 4.3). Поле 𝐻
→

 було 

перпендикулярно до напрямку поширення хвилі в хвилеводі. 

Проаналізуємо залежність зображену на рис. 4.3. В області зв'язаних 

коливань 2,5 – 3 кOe відстань між гілками зв’язаних коливань резонансу РПЕХ та 

феритового резонансу має порядок 1 ГГц. Звідси ми зробили оцінку величини 

перебудови частоти такої системи – вона складає приблизно 10%. Невеликі 

відхилення напрямку сталого магнітного поля від площини плівки призводять до 

зменшення смуги розштовхування по частоті без зміни поля взаємодії зв’язаної 
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системи РПЕХ та плівки ЗІГ, більші відхилення – до збільшення поля взаємодії. 
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Рис. 4.3. Перебудова частоти зв’язаної системи РПЕХ та плівки ЗІГ під дією 

магнітного поля при різних його орієнтаціях. Вказано кути між вектором 

магнітного поля та поверхнею плівки ЗІГ. Магнітне поле перпендикулярно 

до напрямку поширення хвилі. Частота нормована на частоту основної моди 

РПЕХ f0. 

 

В ході експерименту були отримані залежності частот зв’язних коливань 

фільтра від прикладеного магнітного поля для випадку тангенціальної (θ = 0°, рис. 

4.3) та нормальної (θ = 90°, рис. 4.4) орієнтації площини плівки ЗІГ відносно 

сталого магнітного поля. 

Резонансна асимптота, що відповідає частоті феромагнітного резонансу 

плівки ЗІГ, була побудована за формулою Кіттеля для феритової пластинки [49]: 

- для тангенціального поля 

0 0 0 0( 4 )H H M  = +  (4.2) 

- для нормального поля 

0 0 04H M  = − , (4.3) 

де H0 – величина постійного магнітного поля, γ – модуль гіромагнітного 

відношення; М0 – намагніченість насичення ЗІГ. 
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Рис. 4.4. Спектри зв’язних коливань РПЕХ та плівки ЗІГ (θ = 90°). 
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Рис. 4.5. Залежність величини розштовхування частот від відстані між РПЕХ 

та плівкою ЗІГ. 

Проаналізувавши ці спектри на рис. 4.3 та 4.4 було побудовано залежність 

розштовхування частот (в області найсильнішої взаємодії ) від відстані між РПЕХ 

та плівкою ЗІГ, яка наведена на рис. 4.5. Виявлено переваги паралельного до 

поверхні плівки ЗІГ зовнішнього постійного магнітного поля. 

Для випадку тангенціальної орієнтації магнітного поля відносно плівки ЗІГ 

було побудовано залежність добротності фільтра від величини прикладеного 

магнітного поля для різних величин проміжку між РПЕХ та плівкою ЗІГ (рис. 

4.6). 
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Рис. 4.6. Залежність добротності фільтру від величини постійного магнітного 

поля при різних відстанях між РПЕХ та плівкою ЗІГ. 

 

З цієї залежності стає очевидним, що існує оптимальна товщина 

діелектричної прокладки (складає 10 мкм для фторопласта) між РПЕХ і плівкою 

ЗІГ, при якій відбувається зростання добротності фільтра в області частотної 

перебудови. 

Експериментально показано, що для досягнення оптимальних параметрів 

фільтрів на основі РПЕХ та плівки ЗІГ доцільно використати: фторопластову 

прокладку товщиною 10 мкм, що суттєво (майже вдвічі) збільшує добротність 

фільтра в області перебудови по частоті та тангенціальне (θ = 0°) магнітне поле 

керування, що дає меншу його величину та більшу ефективність перебудови. 

4.1.2. Фільтр на основі надпровідного РПЕХ та плівки ЗІГ. При 

дослідженні мікрохвильових характеристик надпровідного фільтра – системи на 

основі надпровідного РПЕХ та плівки ЗІГ (див. рис.2.8а та рис. 2.8б), був 

використаний панорамний вимірювач. Дослідження проводились за допомогою 

методу КСХН (рис. 2.10а). Вимірювальна секція була поміщена в кріостат 

системи “УТРЕКС” (див. рис. 2.11) для підтримання температури 77К. Були 

отримані залежності частот зв’язних коливань фільтра від прикладеного 

постійного однорідного магнітного поля (див. рис. 2.13), для випадку 

тангенціальної (рис. 4.7) та нормальної (рис. 4.8) орієнтації площини плівки ЗІГ 
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відносно поля. 
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Рис. 4.7. Спектр зв’язних коливань РПЕХ та плівки ЗІГ (тангенціальне поле). 
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Рис. 4.8. Спектр зв’язних коливань РПЕХ та плівки ЗІГ (нормальне поле). 

 

Типовий вигляд амплітудно-частотної характеристики фільтра, отриманої за 

допомогою власноруч розробленого та виготовленого АЦП (на основі LPT – 

порту, що був з’єднаний з ПК) для панорамного вимірювача, подано на рис. 4.10. 

Для випадку тангенціальної орієнтації магнітного поля відносно плівки ЗІГ 

було побудовано залежність добротності фільтра від величини прикладеного 

магнітного поля. Залежність побудована для обох гілок графіку зв’язаних 

коливань надпровідного РПЕХ та плівки ЗІГ. 
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Рис. 4.10. Типова АЧХ фільтра. 
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Рис. 4.11. Залежність добротності фільтра від величини постійного 

магнітного поля для тангенціальної орієнтації поля відносно плівки ЗІГ. 

 

Отже, дослідивши АЧХ надпровідного фільтра та його металевого аналога, 

можна зробити кілька важливих порівняльних висновків: 

- робочий діапазон надпровідного фільтра був обмежений лише розгорткою 

панорамного вимірювача, тобто, склав приблизно 4ГГц при частоті власних 

коливань РПЕХ на ВТНП 8690 МГц, а отже, цей діапазон становить ~50% від 

значення центральної частоти фільтра. Це перевищує діапазон перебудови для 

фільтра, побудованого на металевому аналогу надпровідного РПЕХ, для якого він 

склав 20-22%; 

- ефективне послаблення сигналу на резонансній частоті для металевого 
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фільтра складало 27 дБ в області біля частоти власних коливань РПЕХ і ставало 

меншим за 3 дБ за межами робочого діапазону частот. Для надпровідного фільтра 

послаблення сигналу біля частоти РПЕХ склало 38 дБ і спостерігалося незначне 

зниження до 23 – 25 дБ на межі розгортки панорамного вимірювача; 

- майже в усьому діапазоні перебудови для надпровідного фільтра крутість 

обох фронтів на АЧХ на рівні 5 та 10 дБ склала близько 6 дБ/МГц. Для 

металевого фільтра крутість фронтів на вищезазначених рівнях складало 1,5-

2 дБ/МГц та 0,7-1 дБ/МГц на 5 та 10 дБ відповідно. 

 

4.2. Фільтр на основі зв’язаних РПЕХ 

Резонатор поверхневої хвилі по суті являє собою одноланковий 

смугопропускаючий або смугозагороджувальний фільтр, який має непогані 

характеристики. Система з двох зв’язаних резонаторів – це вже двохланковий 

фільтр, характеристики якого повинні бути кращими. Основними 

характеристиками фільтра є крутість АЧХ, послаблення в смугах пропускання та 

загородження, ширина цих смуг. Крутість γ визначається за формулою: 

𝛾 =
𝛥𝐿

𝛥𝑓
 (4.4) 

 

Рис. 4.12. Можливі реалізації РПЕХ в якості фільтра, використовуючи в 

якості вимірювальної секції відрізок (а) регулярного та (б) позамежного 

хвилеводів. 

 

Можливі варіанти використання РПЕХ в якості фільтра представлені на рис. 
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4.12, при умові достатньо сильного взаємозв’язку з електромагнітною хвилею 

вхідного регулярного хвилеводу: 

- в регулярному хвилеводі “на відбиття” – смугопропускаючий фільтр; 

- в регулярному хвилеводі “на прохід” – смугозагороджуючий фільтр; 

- в позамежному хвилеводі “на відбиття” – смугозагороджуючий фільтр; 

- в позамежному хвилеводі “на прохід” – смугопропускаючий фільтр. 

У 3-см діапазоні довжин хвиль було здійснено апробації цих схем і 

встановлено, що РПЕХ є об’єктом достатньо сильного відбиття електромагнітної 

хвилі і у випадку максимального зв’язку, коли він знаходиться в середині 

прямокутного регулярного металевого хвилеводу паралельно до вузької стінки, 

здатен відбити падаючу хвилю майже повністю. Наявна діелектрична підкладка 

підвищує добротність, а значить і крутість АЧХ, за рахунок концентрації 

електромагнітного поля резонатора в діелектрику, але зменшує частоту резонансу, 

в наслідок уповільнення поверхневої хвилі. Істотний вплив забезпечує лише 

певний шар діелектрика, за умови, що його товщина / діелектрична проникність є 

доволі великими. Наявна надрозмірна діелектрична підкладка ще посилює цей 

ефект до певної межі, але дозволяє зменшити вимоги до точності встановлення 

РПЕХ у середині хвилеводу. Наявний діелектрик з іншого боку провідної 

поверхні РПЕХ впливає схожим чином, проте цей вплив слабне через наявність 

значної кількості діелектрика на протилежній провідній стороні РПЕХ. 

Реалізації дволанкової системи на основі РПЕХ, не можуть змінити природи 

фільтра, проте мають особливості в складності реалізації. Так система в 

регулярному хвилеводі “на прохід” з металевими РПЕХ без діелектриків – має 

максимальну складність реалізації (є необхідність виготовлення максимально 

ідентичних РПЕХ, має бути висока точність встановлення резонаторів по 

відношенню до стінок хвилеводу, слід проводити пошук оптимального зв’язку 

для кожного з РПЕХ, так як для другого РПЕХ ця хвиля вже змінена взаємодією з 

першим на її шляху резонатором, необхідний пошук оптимальної відстані для 

синхронізації РПЕХ). Зв'язок із збуджуючою електромагнітною хвилею 

визначається, в першу чергу, кутом нахилу РПЕХ до широкої стінки (чим 
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більший кут, тим більший зв'язок, проте змінюється значення резонансної частоти 

РПЕХ, за рахунок наближення резонатора до стінок хвилеводу; зв'язок можна 

зменшити і за рахунок пересування РПЕХ до найближчої вузької стінки 

хвилеводу, що знову призведе до зміни резонансних частот РПЕХ). Легко можна 

отримати на малих відстанях між двома РПЕХ розштовхування резонансних 

частот піків на відстань понад 1,5 ГГц. Наявний співрозмірний до провідної 

поверхні діелектрик допомагає, але не дуже. Істотна зміна ситуації досягається 

використанням надрозмірної діелектричної підкладки. Аналогічно, приблизно те 

саме, і для випадку в регулярному хвилеводі “на прохід”, що і було реалізовано 

для випадку надрозмірної діелектричної підкладки – смугозагороджуючий фільтр 

(рис. 4.14 та рис. 4.15). 

Реалізація смугозагороджувальних фільтрів в позамежному хвилеводі трохи 

менш складна: зв'язок регулюється відстанню РПЕХ до стиків хвилеводів 

регулярного та позамежного, так як збуджуюча хвиля не поширюється 

позамежним хвилеводом, і збудження наступної ланки (другого РПЕХ) фактично 

відбувається електромагнітним полем першого РПЕХ. Для цього другий РПЕХ 

повинен бути близьким до першого РПЕХ як за частотою, так і по відстані між 

ними. Використання надрозмірної діелектричної підкладки також істотно 

допомагає цьому процесу налаштування такої системи. Такий випадок “на 

відбиття” – був також реалізованим (див. рис. 4.17). Для реалізації випадку 

смугопропускаючого фільтра в позамежному хвилеводі “на прохід” потрібно крім 

того, забезпечити правильний зв'язок позамежного хвилеводу з вихідним 

регулярним хвилеводом за рахунок забезпечення відстані від краю провідної 

поверхні крайнього до стику РПЕХ. Тобто довжина позамежного хвилеводу буде 

суттєво впливати на мікрохвильові характеристики такої системи на основі РПЕХ 

і буде потрібно вирішити питання виготовлення відрізка позамежного хвилеводу 

потрібної довжини. 
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Рис. 4.13. АЧХ фільтру на основі одного металевого РПЕХ (w = 2 мм 

l = 10 мм) розташованого на надрозмірній підкладці з ε = 9,8. 

 

Експериментальне дослідження смугозагороджуючого одноланкового та 

дволанкового фільтра на основі РПЕХ проводили в регулярному хвилеводі 

методом вимірювання мікрохвильових характеристик “на прохід” (див. рис. 

2.10б), що і було реалізовано для випадку надрозмірної діелектричної підкладки 

(див. рис. 2.3в та рис. 2.3г) у трисантиметровому діапазоні довжин хвиль. Крива 

послаблення (АЧХ фільтра) для одноланкового фільтра на основі РПЕХ має 

вигляд, показаний на рис. 4.13. 

 

f, MHz

L, dB (a)

f, MHz

(б)L, dB

f, MHz

(в)L, dB

f, MHz

(г)L, dB

 

Рис. 4.14. Загальний вигляд АЧХ фільтра з двох однакових металевих РПЕХ 

(w = 2 мм та l = 10 мм), розташованих на надрозмірній підкладці з ε = 9,8 та 

при  різних  відстанях  між  ними  а)  z <<< zopt   або  z >>> zopt; б) z << zopt або 

z >> zopt; в) z < zopt або z > zopt; г) z ≈ zopt (za < zб < zв < zг < zopt < zг < zв < zб < za). 

Виміряні мікрохвильові характеристики одноланкового фільтру на основі 

металевого РПЕХ (див. рис. 4.13): 

Максимальне послаблення Lmax = 11,8 дБ 
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Навантажена добротність Q = 100 

Крутість (між рівнями 24 % та 83 % послаблення) γ = 0,06 дБ/MГц 

Смуга загородження ( послаблення L ≥ 8,8 дБ ) Δfblock = 91 MГц. 

Для покращення характеристик АЧХ фільтра, на одній надрозмірній 

підкладці було розташовано два металевих РПХ на відстані z один від одного 

(відстань відраховувалась від центрів резонаторів) – див. рис. 2.3г. Поступово 

збільшуючи відстань між окремими металевими РПЕХ, отримаємо послідовно 

АЧХ двохланкового фільтра, зображені на рис. 4.14а, б, в, г та рис. 4.15. Потім, 

при подальшому збільшенні z, зміна АЧХ буде відбуватися в зворотному порядку. 

Таким чином, продемонстрована можливість значного збільшення смуги 

загородження дволанкового фільтра в порівнянні з одноланковим. 

Експериментально знайдена оптимальна відстань zopt між резонаторами, яка 

забезпечує найкращі характеристики АЧХ (див. рис. 4.15), синхронізацію роботи 

двох РПЕХ як єдиної цілісної системи. zopt ~ / 2w , де w  – ефективна довжина 

хвилі в хвилеводі (з урахуванням впливу діелектричної підкладки). Для РПЕХ з 

розмірами (w = 2 мм та l = 10 мм) – zopt ≈ 26 мм 
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Рис. 4.15. АЧХ фільтра з двох РПЕХ (w = 2 мм та l = 10 мм), розташованих на 

надрозмірній підкладці з ε = 9,8 та на відстані zopt = 26 мм. 

 

Виміряні характеристики дволанкового фільтру на основі системи зв’язаних 

однакових металевих РПЕХ (див. рис. 4.15): 

Максимальне послаблення Lmax = 14,5 дБ 
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Навантажена добротність Q = 113 

Крутість (між рівнями 12,5 % та 87,5 % послаблення) γ = 0,12 дБ/MГц 

Смуга загородження (послаблення L ≥ 11,5 дБ ) Δfblock = 80 MГц. 
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Рис. 4.16. Зведені АЧХ одноланкового та дволанкового фільтрів на основі 

металевих РПЕХ, розташованих на надрозмірній діелектричній підкладці. 

 

Для порівняння АЧХ одноланкового та дволанкового фільтрів побудуємо 

разом залежності, представлені на рис. 4.13 та рис. 4.15 – див. рис. 4.16. 

Очевидно, що отримана система з двох резонаторів має кращі характеристики за 

всіма параметрами, а саме: 

- Lmax2/Lmax1 = 1,23 

- γ2/γ1 = 2 

- ∆f2 загородження/∆f1 загородження = 0,88 

- Qn2/Qn1 = 1,13 

Оскільки РПЕХ являє собою тонку прямокутну смужку металу, то він може 

бути виготовлений з надпровідного матеріалу. За допомогою таких резонансних 

систем можна здійснювати синхронізацію ДК, причому кількість синхронізованих 

контактів збільшується в два рази. Це створює перспективу для використання 

РПЕХ та систем РПЕХ у таких приладах як джозефсонівський генератор [36], 

потужність якого прямо пропорційна кількості контактів, та стандарт напруги 

[127]. 
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Експериментальне дослідження смугозагороджуючого одноланкового та 

дволанкового фільтра на основі металевого та надпровідного РПЕХ проводили в 

позамежному хвилеводі (див. рис. 2.4в та рис. 2.4г) методом вимірювання 

мікрохвильових характеристик “на відбиття” (див. рис. 2.10а), що і було 

реалізовано для випадку надрозмірної діелектричної підкладки (див. рис. 2.3в, 

рис. 2.3г та рис. 2.6) в трисантиметровому діапазоні довжин хвиль. 
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Рис. 4.17. Нормовані АЧХ мікрохвильових одно- та дволанкових 

смугозагороджувальних фільтрів “на відбиття”, на основі металевого та 

ВТНП РПЕХ в позамежному хвилеводі. 

 

Кріогенні вимірювання проводилися за допомогою МКС, схема 

вимірювання представлена на рис. 2.12. Залежності послаблення від нормованої 

частоти (АЧХ фільтрів) для одноланкових та дволанкових фільтрів на основі 

металевих та надпровідних РПЕХ мають вигляд, показаний на рис. 4.17. 

Видно, що крутість АЧХ дволанкових фільтрів мінімум вдвічі перевищує 

крутість одноланкових фільтрів та демонструється повна перевага надпровідних 

фільтрів над металевими. Виготовлення РПЕХ з надпровідних матеріалів та 

використання надрозмірної підкладки дає можливість використати систему 

взаємодіючих резонаторів поверхневої хвилі для поліпшення існуючих приладів, 

наприклад приладів на основі ДК. 

Проведені експериментальні дослідження показали, що технічні 
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характеристики реальних фільтрів менші ніж ті, що дає теорія [35]. Тим не менш, 

одержані на експерименті АЧХ для одноланкового та дволанкового 

смугозагороджувальних ВТНП фільтрів дають можливість стверджувати, що 

технічні характеристики таких фільтрів (рівень мінімальних втрат поза смугою, 

рівень загородження, крутість характеристики) достатні для використання таких 

фільтрів у станціях супутникового та мобільного зв’язку. Використання таких 

фільтрів в системах зв’язку дозволяє знизити рівень потужності електромагнітних 

сигналів, що використовуються, збільшити чутливість та селективність системи 

прийому сигналу, зменшити розміри та спростити конструкцію відповідних 

систем зв’язку. Крім того, на відміну від «металевих» фільтрів, ВТНП фільтри на 

основі РПЕХ здатні майже без погіршення своїх характеристик працювати в 

області частот від 2 до 50 ГГц, що важливо для створення систем зв’язку нового 

покоління. 

Таким чином, експериментально показано можливість побудови 

дволанкового фільтра на основі РПЕХ та його переваги над одноланковим 

фільтром на прикладі смугозагороджувального фільтра. Встановлено наявність 

збільшення добротності та крутизни АЧХ в 2 рази для двохланкових фільтрів, 

збільшення максимального послаблення понад 20% порівняно з одноланковими 

фільтрами, можливість збільшення ширини смуги загородження понад 3 рази. 

Доведена переваги фільтра на основі РПЕХ в позамежному хвилеводі, а також 

переваги надпровідного фільтра на основі РПЕХ порівняно з «металевим» 

фільтром у звичайному хвилеводі. 

 

Висновки до розділу 4 

Експериментально показано можливість побудови магнітокерованого 

фільтра на основі РПЕХ і плівки ЗІГ. Як і передбачалося в розділі 4.1, 

ефективніша перебудова частоти фільтра відбувається за умови, що зовнішнє 

стале магнітне поле направлене паралельно до поверхні плівки ЗІГ. 

Експериментально встановлено, що для досягнення оптимальних 
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параметрів фільтрів на основі РПЕХ і плівки ЗІГ доцільно використати 

фторопластову прокладку товщиною 10 мкм, що суттєво (майже вдвічі) збільшує 

добротність фільтра в області перебудови по частоті. 

Показано, що надпровідний фільтр на основі РПЕХ має добротність, яка в 

кілька разів перевищує добротність фільтра, побудованого на основі металевого 

аналога РПЕХ. У середньому в області перебудови частоти вона становить 2000 – 

3000. 

Продемонстровано, що область частотної перебудови для надпровідного 

фільтра складає ~4 ГГц при центральній частоті (нульовий струм в котушках 

магніту) 8690 МГц, причому, ця область може бути розширеною, адже на 

експерименті вона обмежувалась переважно розгорткою панорамного 

вимірювача. 

Показано, що АЧХ надпровідного фільтра поводить себе набагато більш 

стабільно, ніж АЧХ металевого аналогу, при збільшенні магнітного поля. Про це 

свідчить висока крутизна фронтів резонансу в усій області перебудови 

(~6 дБ/МГц на рівні 5 дБ) та невелика зміна рівня послаблення сигналу (27-38 дБ) 

на резонансній частоті. 

Експериментально визначено, що двохланкові фільтри на основі РПЕХ 

мають приблизно вдвічі більшу крутизну фронтів АЧХ та добротність, аніж 

відповідні одноланкові фільтри. Серед таких фільтрів кращі характеристики 

мають фільтри на основі 2 РПЕХ, розміщених у позамежному хвилеводі. 
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Розділ 5. МІКРОХВИЛЬОВІ ВЛАСТИВОСТІ ЕКРАНОВАНОГО 

ФЕРОМАГНІТНОГО РПЕХ 

5.1. Теоретичний аналіз електромагнітних коливань в структурі 

феромагнітний метал – екранований діелектрик 

Існування ПЕХ було теоретично передбачено у кінці XІX – на 

початку ХХ століття [69, 70]. З того моменту властивості ПЕХ вивчались 

як теоретично, так і експериментально у різних діапазонах 

електромагнітного спектра [23, 24]. Згодом ці дослідження призвели до 

створення РПЕХ [16, 83], який виявився зручною системою для розробки 

надпровідних пристроїв з ДК [17, 21, 22, 52, 84, 85]. 

Суттєвим поштовхом до активізації досліджень ПЕХ [51] виявилось 

теоретичне передбачення поверхневих плазмонів [111] – квазічастинок, що 

описують колективні коливання електронної густини поблизу від границі 

провідного середовища. Було встановлено, що електромагнітне поле ПЕХ, 

що діє на поверхню провідника, може породжувати на цій поверхні 

поверхневі плазмони, а ті, в свою чергу, можуть збуджувати поверхневі 

поляритони [23, 24, 39, 40, 114]. Для опису цих процесів були введені нові 

квазічастинки – поверхневі плазмон– поляритони (ППП) [24, 39, 40, 114, 

115]. 

Властивості ППП на границі розділу немагнітний провідник – 

немагнітний діелектрик детально розглянуті в багатьох статтях, 

підручниках і монографіях [23, 24, 26-28, 39, 40]. У той же час аналогічні 

дослідження ППП для магнітних середовищ є достатньо фрагментарними, 

або тільки починаються (більш детально про це викладено у підрозд. 1.1). 

Наскільки зараз відомо [51], вивчення властивостей ППП у структурі 

реальний феромагнітний метал – немагнітний діелектрик – ідеальний метал 

(рис. 5.1) раніше детально не проводилось. Зокрема, для подібних тришарових 

структур не враховувалося існування магнонів всередині реального металу. 

Тому метою даного підрозділу дисертації є розробка теорії ППП для 



115 

тришарової структури реальний феромагнітний метал – немагнітний 

діелектрик – ідеальний метал, що враховує наявність магнонів у 

феромагнетику. Як буде показано нижче, в таких структурах можливе 

виникнення зв’язаних коливань намагніченості феромагнітного металу, його 

електронної густини та електромагнітного поля ПЕХ на границі металу, які 

можна пов’язати із появою нових квазічастинок – поверхневих магнон – 

плазмон – поляритонів (ПМПП). 

 

Рис. 5.1. Тришарова структура реальний метал – немагнітний діелектрик 

– ідеальний метал. ε – відносна діелектрична проникність середовища: 

ε = εm(ω) для реального металу (і =√−1). 

 

Теоретичний аналіз властивостей мікрохвильових ППП у структурі 

реальний феромагнітний метал – немагнітний діелектрик – ідеальний 

метал (металевий екран), поперечний переріз якої зображено на рис. 5.1, буде 

проведено в два етапи. Спочатку у п. 5.1.1 розв’язується спрощена задача 

про ППП у необмеженій у площині yz хвилеводній структурі реальний 

немагнітний метал – немагнітний діелектрик – ідеальний метал. Далі, у 

п. 5.1.2, використовуючи теорію збурень, розраховується зсув власної 

частоти ППП за рахунок взаємодії магнонів і ППП для вказаної 

хвилеводної структури скінчених розмірів у площині yz (резонатора ППП). 

Аналіз отриманих результатів проводиться на прикладі РПЕХ, 

виготовленого з пермалою, що має резонансну частоту основної моди 

коливань 10 ГГц. 
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5.1.1. Поверхневі плазмон-поляритони у хвилеводній структурі 

реальний метал – екранований діелектрик. На рис. 5.1 зображено поперечний 

переріз хвилеводної структури реальний метал – екранований діелектрик, що 

досліджується. Реальний метал з комплексною відносною діелектричною 

проникністю ( ) ( ) ( )im m m     =   −    займає півпростір x ≤ 0, а екран з 

ідеального металу, що має відносну діелектричну проникність ε → −і∞, – 

півпростір x ≥ d (тут ω – циклічна частота електромагнітного поля, і = √−1– 

уявна одиниця). Між реальним металом та ідеально провідним металевим 

екраном знаходиться шар діелектрика з комплексною відносною 

діелектричною проникністю id d d    =  −   і товщиною d. Вважається, що 

металеві шари та шар діелектрика є необмеженими у площині yz, а відносні 

магнітні проникності усіх середовищ дорівнюють одиниці. 

Припустимо [51], що в хвилеводній структурі реальний метал – 

екранований діелектрик ППП рухаються в напрямку +z і мають поздовжнє 

хвильове число β та однорідний розподіл електромагнітного поля по осі y. 

Залежність електричного E та магнітного H полів ППП від часу t і 

поздовжньої координати z оберемо у вигляді eі(ωt−βz), де ω = 2πf – циклічна 

частота електромагнітного поля. Для визначення E, H введемо електричний 

вектор Герца Φ = {0, 0, Φz} з єдиною ненульовою компонентою Φz = Φ(x) eі(ωt−βz) 

і скористаємося відомими співвідношеннями [105]: E = rot rot Φ, 

H = іωεε0 rot Φ, В яких враховано, що вектор Φ є розв’язком рівняння 

∆Φ + k2εΦ = 0, k0 = ω/c, c – швидкість світла у вакуумі, ε0 – електрична стала. 

Мембранну функцію Φ(x) зручно представити у вигляді: 

 ( )
( )

, 0,

sinh , 0 ,

xAe x

B d x
x

x d





 
= 

−    



  (5.1) 

де α і τ – поперечні хвильові числа (в загальному випадку – комплексні), A і B 

– амплітуди хвиль в реальному металі та діелектрику відповідно. При такій 

формі запису Φ(x) поле ППП всередині реального металу є згасаючим (що є 

типовим для ППП [23, 24, 26, 39, 40]), а тангенціальні складові поля E на 
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поверхні ідеального металевого екрану (при x = d) автоматично обертаються 

на нуль. 

Враховуючи (5.1), можна одержати вирази для всіх ненульових 

компонент електромагнітного поля: 

у реальному металі (x ≤ 0): 

 
( ) ,x i t z

xE i Ae e  −= −   (5.2a) 

 
2 ( ) ,x i t z

zE Ae e  −= −  (5.2b) 

 ( ) ( )
0 ,x i t z

y mH i Ae e  −= −      (5.2c) 

у діелектрику (0 ≤ x ≤ d): 

 ( ) ( )cosh ,i t z
xE i B d x e  −=   −    (5.2d) 

 ( )2 ( )sinh ,i t z
zE B d x e  −= −  −    (5.2e) 

 ( ) ( )
0 cosh .i t z

y dH i B d x e  −= −     −    (5.2f) 

З умов неперервності тангенціальних компонент полів Ez, Hy на границі 

розділу реальний метал – діелектрик при x = 0 та співвідношення 

𝛽2 = 𝑘2
0휀𝑚(𝜔) + 𝛼2 = 𝑘2

0휀𝑑 + 𝜏2 можна одержати систему рівнянь для 

знаходження комплексних хвильових чисел 𝛼 = 𝛼′ + і𝛼′′ і 𝜏 = 𝜏′ + і𝜏′′: 

 
( )

( )

( )( )2 2 2
0

tanh ,

.

d

m

d m

d

k


  = −  


 −  =  −  

 (5.3) 

З граничних умов при x = 0 також випливає, що амплітуди хвиль A та B 

пов’язані між собою співвідношенням: 

 
( ) ( )

( )

2

2

sinh
.

cosh

m

d

d
B A

d

   
=  

  
 (5.4) 

У загальному випадку точний розв’язок системи (5.3) можна одержати 

лише за допомогою числових методів. Проте для неекранованої структури 

(d → ∞) розв’язком системи (5.3) є відомі співвідношення для ППП на межі 

метал – діелектрик [23, 24, 26, 39, 40]: 
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Рис. 5.2. Залежність 𝛼′/𝛼′′ від m , розрахована, виходячи з числового 

розв’язку системи рівнянь (5.3), для різних значень m . Розрахунок 

проведено для випадку 휀𝑑 = 1, 𝑑 = 5 мм, 𝜔/2𝜋 = 10 ГГц. 

 

У випадку екранованої структури (d < ∞) для існування ППП 

необхідно, щоб дійсна та уявна частини комплексної діелектричної 

проникності металу були такими, щоб забезпечувалася просторова локалізація 

електромагнітного поля ППП на поверхні реального металу. Для ілюстрації 

цього положення розглянемо залежності величини 𝛼′ / 𝛼′′ від m  при різних 

значеннях m , зображені на рис. 5.2. Криві, представлені на рис. 5.2, є 

результатом числового розв’язання системи рівнянь (5.3) для випадку εd = 1 

(повітря), d = 5 мм, ω/2π = 10 ГГц. Так як вираз 𝛼′ / 𝛼′′ з точністю до множника 

дорівнює величині Λ/δ, тобто відношенню просторового періоду осциляцій 

поля в металі Λ до характерної глибини проникнення електромагнітного поля 

в метал (товщини скін-шару) δ, він досить добре характеризує поведінку 
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ППП поблизу межі розділу метал – діелектрик. При Λ/δ ≫ 1 (тобто 

величині δ ≪ Λ), електромагнітне поле ППП є сильно локалізованим 

поблизу поверхні реального металу, а при Λ/δ ≪ 1 (тобто δ ≫ Λ) має місце 

проникнення електромагнітного поля вглиб реального металу з повільним 

згасанням амплітуди поля. Як видно з рис. 5.2, при 0m   відношення Λ / 𝛿, 

перевищує 1 при довільних m , тобто електромагнітна хвиля на межі 

реальний метал – діелектрик, дійсно, є поверхневою. При цьому при 

збільшенні абсолютного значення m , а також при зменшенні m , ступінь 

локалізації поля зростає [51]. 

Відзначимо також важливий момент: у випадку m m   , відношення 

Λ / 𝛿 → 1, незалежно від знаку m . Таким чином, умова 0m  , типова для ППП 

оптичного діапазону [23, 24, 26, 39, 40], є, строго кажучи, лише достатньою 

умовою локалізації електромагнітного поля ППП на поверхні реального металу. 

У протилежному випадку, 0m  , хвиля теж може бути поверхневою, якщо 

виконується додаткова умова m m   . На оптичних частотах співвідношення 

m m    не реалізується, тому в цьому випадку 0m   є необхідною і 

достатньою умовою існування ППП. Проте у розглянутому в даному підрозділі 

мікрохвильовому діапазоні, в реальних металах, що описуються моделлю Друде, 

має місце саме співвідношення m m   . 

Крім того, ще зауважимо, що з (5.3) та (5.5) випливає такий важливий факт. 

У неекранованій структурі (𝑑 → ∞) електромагнітне поле хвилі ззовні реального 

металу (при 𝑥 ≥ 0) змінюється достатньо слабко, а глибина проникнення поля в 

діелектрик у мікрохвильовому діапазоні може сягати 1/𝜏′ ∼ 10 – 100 м. Наявність 

же ідеального металевого екрану суттєво посилює локалізацію електромагнітного 

поля ППП на поверхні реального металу (1/𝜏′ ∼ 𝑑). Таким чином, для практичного 

застосування мікрохвильових систем з ППП їх доцільно екранувати, причому 

змінюючи відстань 𝑑 між реальним металом та екраном можна суттєво впливати 

на локалізацію електромагнітного поля ППП на поверхні реального металу. 
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Відповідно до відомої моделі Друде відносна діелектрична проникність 

реального металу 휀𝑚(𝜔) може бути записана у вигляді [24, 27, 39, 40, 112]: 
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де 𝜔𝑝 – циклічна плазмова частота електронного газу в провідному середовищі з 

концентрацією електронів 𝑛 і питомою провідністю 𝜎, Γ – частота зіткнень 

електронів у плазмі, 𝑒 – елементарний електричний заряд, 𝑚𝑒 – маса електрона. 

Важливим питанням є коректність опису ППП на границі реального металу 

з відносною діелектричною проникністю 휀𝑚(𝜔) за допомогою (5.6) у 

мікрохвильовому діапазоні (зазвичай, формули (5.6) використовуються для опису 

властивостей металів у терагерцовому, інфрачервоному та оптичному діапазонах 

[23, 24, 27, 39, 40, 112]). Модель Друде (5.6) є наближеною і добре описує 

поведінку металів лише в області достатньо високих частот (≥10−2Γ) [24, 27, 39, 

40]. У той самий час при 𝜔 → 0 з (5.6) слідує ( )m  →  , що свідчить про 

неточність моделі. Хоча існують більш точні моделі, що коректно описують 

поведінку 휀𝑚(𝜔), наприклад, квантова модель Ліндхарда [118], далі будемо 

користуватись тільки моделлю Друде.  

Зробимо оцінку для мінімальної частоти електромагнітного поля 𝜔mіn, за 

якої використання формул (5.6) ще є коректним. Очевидно, що умова ( ) 0m  =  

відповідає випадку, коли частота електромагнітного поля 𝜔 збігається з власною 

частотою одного з резонансів, що існують в реальному металі, оскільки наявність 

такого резонансу помітно змінює реакцію електронного газу на зовнішній 
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електромагнітний вплив [112]. Зокрема одним із таких резонансів може бути 

резонанс, пов’язаний із збудженням поздовжніх акустичних фононів з 

характерною частотою 𝜔𝑎 = 2𝜋𝑣𝑎/𝜆𝑎, що мають довжину хвилі 𝜆𝑎 і рухаються зі 

швидкістю звуку 𝑣𝑎 [112]. Для звичайних металів 𝜆𝑎 ∼ 2𝛿, де 𝛿 ∼ 1 мкм – товщина 

скін-шару, 𝑣𝑎 ∼ 103 м/с, що дає 𝜔𝑎 = 𝜔mіn ∼ 1010 с−1. Отже, використання формул 

теорії Друде (5.6) для опису ППП є коректним в області частот 𝜔mіn < 𝜔 < 𝜔max, де 

𝜔mіn ∼ 1010 с−1, 2 2
max p =  −   ≈ 𝜔𝑝 ∼ 1016 с−1 (Γ ∼ 1014 c−1, 𝜔𝑝 ∼ 1016 c−1). Таким 

чином, записані вище умови ( ) ( )m m      можуть бути легко виконані у 

майже всьому мікрохвильовому діапазоні, де 𝜔mіn < 𝜔 ≪ Γ ≪ 𝜔max < 𝜔𝑝. 

5.1.2. Поверхневі магнон-плазмон-поляритони в резонансній структурі 

реальний феромагнітний метал–екранований діелектрик. Припустимо, що 

хвилеводна структура, поперечний переріз якої зображено на рис. 5.1, має 

скінченний розмір 𝑤 уздовж осі 𝑧 і, отже, є відкритим резонатором хвилеводного 

типу [105]. В такій структурі за рахунок інтерференції падаючих хвиль і хвиль, 

відбитих від торців структури (при 𝑧 = 0, 𝑤), можуть виникати мікрохвильові 

коливання, електромагнітне поле яких буде переважно локалізоване в області 

0 < 𝑧 < 𝑤 і матиме поздовжнє дійсне хвильове число 𝛽 ≈ 𝑛𝜋/𝑤, 𝑛 ∈ Z. При такій 

формі запису 𝛽, фактично, нехтується наявністю виходу електромагнітного поля 

ППП за межі області 0 ≤ 𝑧 ≤ 𝑤, а також наявністю втрат при поширенні хвиль в 

напрямку ± 𝑧. До того ж припустимо, що розмір структури вздовж осі 𝑦 також є 

скінченним і дорівнює 𝑙 (електромагнітне поле локалізоване в області 0 ≤ 𝑦 ≤ 𝑙). 

Відповідно, на відміну від задачі розглянутої у п. 5.1.1, розміри всіх елементів 

структури реальний метал–діелектрик–ідеальний метал у площині 𝑦𝑧 є 

обмеженими (𝑙 × 𝑤). Отже, формально, поведінку електромагнітного поля ППП 

залежно від координат 𝑦, 𝑧 можна охарактеризувати хвильовими числами 𝑚𝜋/𝑙 та 

𝑛𝜋/𝑤, де індекси 𝑚, 𝑛 ∈ Z визначають моду коливань резонансної структури, що 

розглядається [51]. 

За умови 𝑑 → ∞, 휀𝑑 = 1 резонансна структура, що розглядається, являє 
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собою платівку з реального металу, що має скінчені латеральні розміри 𝑙 × 𝑤, 

розташовану у вільному просторі. Така структура є найпростішим випадком 

РПЕХ, основою якого є провідна пластина (плівка) скінченної товщини [16, 17, 

52, 84, 85]. Якщо ж 𝑑 < ∞, 휀𝑑 ≥ 1 резонансну структуру реальний метал–

діелектрик–ідеальний метал можна ототожнити з РПЕХ (шар реального металу на 

діелектричній підкладці), розташованим на поверхні стінки прямокутного 

хвилеводу (ідеальний металевий екран). При цьому металевий екран будемо 

вважати ідеальним за умови, що його провідність як мінімум на порядок 

перевищує провідність реального металу. Зазначимо, що саме такі РПЕХ на 

основі провідної плівки, нанесеної на діелектричну підкладку, й 

використовуються на практиці, причому для ефективного збудження коливань 

РПЕХ резонатор розміщують всередині прямокутного хвилеводу [16, 17, 21, 22, 

52, 83-85]. 

Повний теоретичний аналіз мікрохвильових властивостей РПЕХ є достатньо 

складним [16, 17, 52, 83, 84], тому в подальшому обмежимося тільки розглядом 

спрощеної моделі, введеної у п. 5.1.1, яка здатна наближено описати поведінку 

основної моди РПЕХ – моди E01, для якої 𝑚 = 0, 𝑛 = 1. Для цього у виразах (5.2) 

зробимо заміну e−і𝛽𝑧 → sіn(𝛽𝑧) для компонент 𝐸𝑧, 𝐻𝑦 і e−і𝛽𝑧 → cos(𝛽𝑧) для 

компонент 𝐸𝑥, вважаючи 𝛽 ≈ 𝜋/𝑤. Крім того, врахуємо, що розподіл 

електромагнітного поля в резонансній структурі реальний метал – екранований 

діелектрик не залежить від координати 𝑦, на що вказує індекс 𝑚 = 0 для основної 

моди РПЕХ E01; експериментально встановлено, що цей розподіл є 

квазіоднорідним для РПЕХ [16, 17, 84, 85]. З урахуванням вказаних змін, вирази 

для компонент електромагнітного поля основної моди РПЕХ E01 будуть мати 

вигляд: 

у реальному металі (𝑥 ≤ 0): 

 ( )cos ,x i t
xE i Ae z e 


= −   (5.7a) 

 ( )2 sin ,x i t
zE Ae z e 


= −  (5.7b) 
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 ( ) ( )0 sin ,x i t
y mH i Ae z e 


= −      (5.7c) 

у діелектрику (0 ≤ x ≤ d): 

 ( ) ( )cosh cos ,i t
xE i B d x z e 


=   −    (5.7d) 

 ( ) ( )2 sinh sin ,i t
zE B d x z e 


= −  −    (5.7e) 

 ( ) ( )0 cosh sin ,i t
y dH i B d x z e 


= −     −    (5.7f) 

Нарешті, будемо вважати, що в (5.7) нам відома резонансна частота 𝜔 = 𝜔0 = 2𝜋𝑓0 

основної моди коливань резонансної структури, що досліджується. 

Раніше наявність магнітних властивостей у реального метала не 

враховувалась. Тепер же припустимо, що в реальному феромагнітному металі 

існують магнони, які можуть взаємодіяти з ППП, що існують на границі металу. 

Наявність такої взаємодії, очевидно, має призводити до зміни розподілу 

електромагнітного поля в резонансній структурі реальний метал–екранований 

діелектрик і до відхилення (зсуву) резонансної частоти структури 𝜔𝑟 від 𝜔0. 

Вважаючи, взаємодію магнонів з ППП достатньо слабкою, використаємо 

методи теорії збурень [49] для визначення відносного зсуву резонансної частоти 

структури Δ𝜔/𝜔0, Δ𝜔 = 𝜔𝑟 − 𝜔0, припускаючи, що |Δ𝜔| ≪ 𝜔𝑟, 𝜔0. Незбуреною 

системою, в даному випадку, буде основна мода РПЕХ з частотою 𝜔0. Збурення 

електромагнітного поля цієї моди резонатора виникає за рахунок того, що 

відносна магнітна проникність реального металу відмінна від 1 і є тензорною 

величиною ̂ . Для опису цього збурення скористаємося відомими 

співвідношеннями [49, 105]: 

 0

0 0 0

,r W

W

 −  
= =

 
 (5.8a) 

 * *
0 0 0 0 0ˆˆ ,

m mV V

W H HdV H H dV =   =    (5.8b) 

 

0

2

0 0 02 ,

V

W H dV=    (5.8c) 
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де 𝑉𝑚 ∈ {−∞ < 𝑥 ≤ 0, 0 ≤ 𝑦 ≤ 𝑙, 0 ≤ 𝑧 ≤ 𝑤} – об’єм металу, в якому одночасно існує 

електромагнітне поле та магнони, 𝑉0 ∈ {−∞ < 𝑥 ≤ 𝑑, 0 ≤ 𝑦 ≤ 𝑙, 0 ≤ 𝑧 ≤ 𝑤} – об’єм 

системи, де існує електромагнітне поле, H0 – магнітне поле незбуреної моди 

коливань, H – магнітне поле збуреної моди коливань, Δ ̂  та ̂  – тензори, що 

характеризують збурення поля резонатора, Δ𝑊 – величина, пропорційна до зміни 

енергії електромагнітного поля в об’ємі 𝑉𝑚, а 𝑊0 – величина, пропорційна до 

повної енергії електромагнітного поля в незбуреному резонаторі, 𝜇0 – магнітна 

стала. Зазначимо, що, формально, обидві величини, 𝜔𝑟 та 𝜔0, у (5.8) і в подальших 

виразах слід вважати комплексними: ir r r  =  +  , 0 0 0i  =  +  . 

Підставляючи вирази для компонент електромагнітного поля 𝐻𝑦 з (5.7) у 

(5.8c), виконуючи операцію інтегрування для |H0|
2 по об’єму 𝑉0 і враховуючи 

взаємозв’язок між хвильовими числами 𝛼 і 𝜏 згідно з (5.3), одержуємо: 

( )
( ) ( )

( )

( )

22 22
0 0 0 2 2

22 22
0 0

24

2
2

tanh * tanh *1

2 *

sin 21 1 1
.

2 2
1

m

m

dd

d

d d
W A k lw

A k lw

d ee

e

− − 

− 

  −   
=      + =   −  

=     

 
 − 

 +  +       
 + 

 

 (5.9a) 

При малих відстанях 𝑑 між реальним металом та ідеальним металевим 

екраном (𝜏𝑑 ≪ 1) записаний вираз для 𝑊0 переходить у 

 ( )
22 22

0 0 0
1

2
mW A k lw d

 
=      + 

   

. (5.9b) 

У протилежному випадку, для неекранованої системи, коли 𝑑 → ∞, вираз для 𝑊0 

набуває вигляду 

 ( )
22 22

0 0 0
1 1

2 2
mW A k lw

 
=      + 

     

. (5.9c) 

Для знаходження величини Δ𝑊 необхідно задати явний вираз для тензора 

магнітної сприйнятливості ̂ , який, в свою чергу, залежить від просторової 

орієнтації зовнішнього сталого магнітного поля з індукцією Bdc. Якщо 
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припустити, що зовнішнє магнітне поле лежить у площині зразка, то для 

ефективного збудження магнітних коливань воно має бути направлене 

перпендикулярно до мікрохвильового поля, тобто вздовж осі 𝑧: Bdc = {0, 0, 𝐵dc}. У 

цьому випадку тензор ̂  має вигляд [49]: 

 

0

ˆ 0 ,

0 0 0

xx a

a yy

i

i

  − 
 

 =   
 
 

 (5.10a) 

 
( )

( )( ) 2
,

M H M yy
xx

H M yy H M xx

N

N N

  + 
 =

 +   +  − 
 (5.10b) 

 
( )

( )( ) 2
,M H M xx

yy

H M yy H M xx

N

N N

  + 
 =

 +   +  − 
 (5.10c) 

 
( )( ) 2

,M
a

H M yy H M xxN N


 =

 +   +  − 
 (5.10d) 

 ,H dc M zzB N =  −    0 0,M M =   (5.10e) 

де 𝛾 ≈ 2𝜋 ・ 28 ГГц/Тл – модуль гіромагнітного відношення, 𝑁𝑥𝑥, 𝑁𝑦𝑦, 𝑁𝑧𝑧 – 

розмагнічуючі коефіцієнти, 𝑀0 – намагніченість насичення феромагнетика. 

Враховуючи (5.10a), підінтегральний вираз 
*
0 0ˆH H  у (5.8b) зводиться до 

𝜒𝑦𝑦|𝐻𝑦|2, де компонента поля 𝐻𝑦 визначається (5.7c), 𝜒𝑦𝑦 ≡ 𝜒𝑦𝑦(𝐵dc). Відповідно, 

виконуючи операцію інтегрування згідно з (5.8b), одержуємо 

 ( )
22 22

0 0 .
4

yy
mW A k lw


 =    


 (5.11) 

Таким чином, відносний зсув комплексної частоти резонатора за рахунок 

існування магнонів у реальному металі [51]: 

 
( )

1

24

2
20

sin 21 1 1
.

4 2 2
1

dd
yy

d

d ee

e

−

− − 

− 

 
   − 

= − +  +          
 + 

 

 (5.12) 

Враховуючи, що в мікрохвильовому діапазоні 𝛼′𝑑 ∼ 𝑑/𝛿 ≫ 1, записаний вираз 
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може бути спрощений до такого: 

 
0

.
4

yy
= −

 
 (5.13) 

Для неекранованої структури (5.12) переходить у 

 
( ) ( )0

.
22 1

yy yy d

m



  
= −  −

  +
 (5.14) 

Покладаючи тепер 𝐵dc → 𝐵dc + іΔ𝐵/2 у виразі для 𝜒𝑦𝑦 остаточно одержуємо 

вираз для зміни дійсної резонансної частоти структури за рахунок взаємодії ППП 

з магнонами в реальному металі [51]: 

 

( )

( )

0

0

1

24

2
2

/ 2
Re

4

sin 21 1 1
.

2 2
1

yy dcr

dd

d

B i B

d ee

e

−

− − 

− 

 +   −  
= − 

  

 
 −  

 +  +          + 
  

 (5.15) 

Результати розрахунку по формулі (5.15) для пермалою Nі81Fe19 наведені на 

рис. 5.3. Вважалося, що зразок має вигляд пластини, намагніченої вздовж 

поздовжнього розміру 𝑤, отже 𝑁𝑧𝑧 ≈ 0, 𝑁𝑦𝑦 ≈ 0, 𝑁𝑥𝑥 ≈ 1 і 

 
( )

( ) 2
,M H M

yy

H H M

  + 
 =

  +  − 
 (5.16) 

Під час розрахунків були використані такі параметри матеріалу: 𝜇0𝑀0 = 1080 мТл, 

Δ𝐵 = 50 мТл, 𝛾 = 2𝜋 ・ 28 ГГц/Тл, незбурена частота плазмон–поляритонного 

резонансу 𝑓′0 = 𝜔′0/2𝜋 = 10 ГГц, відстань від поверхні реального металу до 

ідеального металевого екрану 𝑑 = 2 мм, 5 мм та 10 мм. Діелектрична проникність 

металу 휀𝑚(𝜔) визначалася за моделлю Друде (5.6), в яку були підставлені значення 

плазмової частоти та частоти релаксації для нікелю [136]. 
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Рис. 5.3. Залежність частоти плазмон–поляритонного резонансу / 2r rf  =    

на границі пермалой–вакуум від величини зовнішнього сталого магнітного 

поля 𝐵dc, прикладеного паралельно поверхні феромагнетика. 

 

З рис. 5.3. видно, що в області доволі малих полів 𝐵dc ≈ 50 – 250 мТл 

спостерігаються помітні зміни частоти плазмон-поляритонного резонансу 

/ 2r rf  =    на величину ,max ,min 20 90 МГцr r rf f f  = −  − , де ,maxrf   та ,minrf   – 

максимальна та мінімальна частоти плазмон-поляритонного резонансу. Очевидно, 

що в цьому діапазоні значень індукції поля підмагнічування 𝐵dc, коли частота 

магнонів стає близькою до частоти ППП, відбувається інтенсивна взаємодія між 

цими квазічастинками (електромагнітне поле ПЕХ сильно взаємодіє з 

намагніченістю феромагнітного металу). При цьому в області найбільш сильної 

взаємодії відповідні коливання електромагнітного поля, електронної густини та 

намагніченості частково гібридизуються. Одним із можливих способів пояснити 

виникнення таких гібридизованих коливань може бути формальне введення 

магнон–плазмон–поляритонного резонансу, тобто нових квазічастинок – ПМПП, 

детальне вивчення властивостей яких потребує окремого дослідження [51]. 
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Рис. 5.4. Залежність максимального діапазону магнітного перестроювання 

частоти плазмон-поляритонного резонансу ,max ,minr r rf f f  = −  від відстані 𝑑 

між ідеальним металевим екраном та феромагнітним металевим РПЕХ, 

розрахована для основної моди коливань РПЕХ з різними незбуреними 

частотами 0f  . 

 

На рис. 5.4 показано залежності максимального діапазону магнітного 

перестроювання частоти магнон-плазмон-поляритонного резонансу Δ𝑓𝑟 для 

РПЕХ, виготовленого з пермалою Nі81Fe19, від відстані між РПЕХ та ідеальним 

провідним екраном, розраховані для кількох різних значень незбуреної частоти 

резонатора 0f  . Величина Δ𝑓𝑟 визначалась як різниця значень частот ,maxrf   та 

,minrf  , що відповідають екстремумам залежностей ( )dcrf B , аналогічним до 

наведених на рис. 5.3. Видно, що при наближенні екрану до феромагнітного 

металу ефективність керування частотою резонатора магнітним полем зростає, 

що, з фізичної точки зору, є наслідком збільшення відносного внеску 

електромагнітного поля, зосередженого у металі, у повну енергію резонатора. 

Фактично, наявність цього ефекту, вже частково обговорювалася у п. 5.1.1, коли 

зазначалося, що при зменшенні відстані 𝑑 між екраном та реальним металом, 
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електромагнітне поле ППП вимушено локалізується на поверхні реального 

металу, а це, в свою чергу, посилює взаємодію між магнонами і ППП і, 

призводить до більш ефективного утворення ПМПП. Зазначимо також, що при 

зростанні незбуреної частоти 0f   вказаний діапазон перестроювання Δ𝑓𝑟 

монотонно збільшується, однак ця залежність є значно слабшою, ніж залежність 

Δ𝑓𝑟 від 𝑑. 

Нарешті, важливо відзначити, що характерний зсув частоти Δ𝑓𝑟, 

спричинений появою ПМПП, має достатньо велике значення (величина ефекту 

Δ𝑓𝑟/𝑓′0 ≈ 90 МГц/10 ГГц ∼ 1%), що може бути виміряне експериментально. Якщо 

це вдасться, то в подальшому подібна методика експериментальних досліджень 

могла б бути використана для вимірювання діелектричної проникності металів у 

мікрохвильовому діапазоні частот [51]. 

Теоретично показано можливість утворення мікрохвильових поверхневих 

магнон–плазмон–поляритонів (ПМПП) на границі реального феромагнітного 

металу (з відносною діелектричною проникністю ( ) ( ) ( )im m m   =   −   ) та 

екранованого діелектрика. Встановлено, що на відміну від оптичного діапазону, 

де існування поверхневих плазмон–поляритонів (ППП) можливе тільки якщо 

( ) 0m   , у мікрохвильовому діапазоні ППП можуть існувати за умови  

m m   , незалежно від знаку величини m . Теоретично передбачено, що в 

резонансних структурах реальний феромагнітний метал–діелектрик–ідеальний 

металевий екран, керованих зовнішнім магнітним полем з індукцією 𝐵dc, за 

достатньо малих значень 𝐵dc ∼ 100 мТл відбувається помітна зміна частоти 

плазмон-поляритонного резонансу, що може бути пояснено утворенням ПМПП. 

Величина цього ефекту посилюється при наближенні екрану до поверхні 

реального металу і сягає ∼ 1 %, відповідно, за умови підтвердження на 

експерименті, зазначений ефект може бути використаний для вимірювання 

діелектричної проникності металів у мікрохвильовому діапазоні частот [51]. 
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5.2. Експериментальні дослідження мікрохвильових властивостей 

феромагнітного РПЕХ у достатньо слабкому магнітному полі 

Для експериментального дослідження мікрохвильових властивостей ППП у 

структурі реальний феромагнітний метал – немагнітний діелектрик – ідеальний 

метал використовувалась система феромагнітний РПЕХ – повітря – стінка 

хвилеводу. В якості реального феромагнітного металу – середовища, в якому 

існують ППП, було використано феромагнітний РПЕХ, а саме РПЕХ 

виготовлений із пермалоєвої пластини Ni81Fe19, а в якості ідеального металу – 

металеву мідну стінку 3-см хвилеводу. Провідність мідних стінок набагато 

перевищує провідність феромагнітного металу, пермалою, і може вважатися по 

відношенню до останнього ідеальним металом (звичайно, в певному наближенні). 

Хімічний склад пластини з пермалою Ni81Fe19, був атестований за допомогою 

лазерного масспектрометра. Намагніченість пермалою 𝜇0𝑀0 = 1080 мТл була 

визначена за допомогою експериментальних досліджень на радіоспектрометрі РЕ 

– 1306 при дослідженні феромагнітного резонансу пермалоєвої пластини. 

Всі експериментальні дослідження ПМПП були проведені на установці, яка 

включає в себе панорамний вимірювач R2-61 та електромагніт СП-78, який 

створює однорідне постійне магнітне поле в якому знаходиться вимірювальна 

секція. Блок-схема установки представлена на рис. 2.13. Панорамний вимірювач 

використовується за схемою “на відбиття” (рис. 2.10а). В якості АЦП 

використовується цифровий осцилограф “Tektroniks TDS2024C”, приєднаний до 

аналогового виходу індикатора панорамного вимірювача та синхронізованого з 

ним за розгорткою частоти генератора ГКЧ. Це дозволяло записувати та 

накопичувати в оцифрованому вигляді дані експериментальних вимірів в тому 

числі АЧХ досліджених систем. Вимірювання величин магнітної індукції 

проводилося вимірювачем магнітної індукції Ш1 – 8 на основі ефекту Холла. 

Спектр коливальних мод РПЕХ (див. рис. 3.1) складається як із поздовжніх 

мод (резонансний розмір w вздовж осі хвилеводу), так і поперечних мод 

(резонансний розмір l, перпендикулярний до осі хвилеводу). Перша група мод 
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незручна для магнітоплазмонних застосувань, тому для її усунення 

експериментальна секція представляє собою феромагнітний РПЕХ у відрізку 

трисантиметрового хвилеводу (рис. 2.9), який є позамежним по відношенню до 

вхідного трисантиметрового хвилеводу основного тракту НВЧ (рис. 2.4в та рис. 

2.4г). Крім того, така конфігурація експериментальної секції дозволяє добре 

регулювати відстань між феромагнітним металом (РПЕХ) та металевим екраном 

(широкою стінкою хвилеводу), які є паралельними поверхнями. РПЕХ знаходився 

у позамежному хвилеводі на деякій оптимальній відстані Δz від стику між 

регулярним та позамежним прямокутними хвилеводами 3-см діапазону довжин 

хвиль. Оптимальна відстань Δz визначалася експериментально, шляхом 

повільного поступового переміщення РПЕХ відносно осі хвилеводу для 

забезпечення зв’язку близького до критичного. Відстань d між плівкою та стінкою 

хвилеводу могла бути змінена під час експерименту. 
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Рис. 5.5. Експериментальна залежність резонансної частоти ППП від 

прикладеного зовнішнього постійного магнітного поля BDC (d = 5,0 мм). 

 

Були отримані експериментальні дані для залежностей резонансної частоти 

ППП від прикладеного зовнішнього однорідного постійного магнітного поля BDC, 

яке було прикладене паралельно до поверхні феромагнітного РПЕХ уздовж його 

резонансного розміру l, для різних відстаней d між РПЕХ та широкою стінкою 
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позамежного хвилеводу. На рис. 5.5, 5.6 та 5.7 представлені такі залежності для 

феромагнітного РПЕХ, виготовленого із плівки пермалою лінійних розмірів 

11,25 мм × 1,35 мм × 0,4 мм. 

На рис. 5.5 експериментальна залежність демонструє зміщення частоти 

Δf0 = 44 MГц для ППП при d = 5,0 мм (феромагнітний РПЕХ знаходиться в центрі 

3-см хвилеводу (23 мм × 10 мм)) від зміщення постійного магнітного поля, 

спричиненого резонансом ПМПП. Обидві поверхні феромагнітного РПЕХ 

рівновіддалені від широких стінок металевого прямокутного хвилеводу. 

Параметри пермалоєвої плівки були визначені за допомогою експериментальних 

досліджень на радіоспектрометрі РЕ – 1306 при дослідженні феромагнітного 

резонансу: намагніченість насичення 𝜇0𝑀0 = 1080 мТл та ширина феромагнітного 

резонансу ΔBФМР = 50 мТл. Частоти незбуреного ППП резонансу 𝑓′0 = 10,665 ГГц 

(частота реального феромагнітного РПЕХ при нульовому зовнішньому 

постійному магнітному полі). Використовуючи ці дані була розрахована за 

допомогою пакета “Maple” та побудована теоретична залежність зміщення 

частоти ППП від величини постійного магнітного поля, спричиненого резонансом 

ПМПП (рис. 5.5). Очевидно, що теоретична залежність та експериментальна є 

досить добре узгодженими між собою. 
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Рис. 5.6. Експериментальна залежність резонансної частоти ППП від 

прикладеного зовнішнього постійного магнітного поля BDC (d = 2,8 мм). 
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Рис. 5.7. Експериментальна залежність резонансної частоти ППП від 

прикладеного зовнішнього постійного магнітного поля BDC (d = 1,5 мм). 

 

При зміні відстані d між однією із широких стінок металевого прямокутного 

позамежного хвилеводу та феромагнітною поверхнею РПЕХ отримані 

експериментальні залежності наведені на рис. 5.6 та рис. 5.7. Аналізуючи ці 

залежності видно, що перебудова частоти феромагнітного РПЕХ під дією 

прикладеного постійного магнітного поля складає 44 МГц, 56 МГц та 68 МГц 

відповідно. Ця перебудова частоти збільшується із зменшенням відстані між 

феромагнітним РПЕХ та металевим екраном, та добре узгоджується із 

розробленою аналітичною теорією ПМПП. 
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Рис. 5.8. Зведені експериментальні залежності резонансної частоти ППП від 

постійного магнітного поля BDC для різних відстаней d. 
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При спробі графічного порівняння кривих на рис. 5.8, який демонструє 

зведені залежності для різних відстаней між феромагнітним РПЕХ та металевим 

екраном видно, що такий аналіз важко здійснити в зв’язку із значною зміною 

абсолютних значень резонансної частоти РПЕХ. 
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Рис. 5.9. Експериментальні залежності нормалізованої резонансної частоти 

ППП від прикладеного зовнішнього постійного магнітного поля BDC 

паралельно поверхні РПЕХ та вздовж його резонансного розміру для різних 

відстаней між провідною поверхнею РПЕХ та широкою стінкою 

позамежного хвилеводу. 

 

На залежностях спостерігається зміна частоти РПЕХ в нульовому 

постійному магнітному полі, це пов’язано із взаємодією коливань РПЕХ із 

широкою стінкою хвилеводу, що знаходиться поруч, в якості металевого екрану; 

частота коливань РПЕХ зростає при наближенні до екрану. Тому на рис. 5.9 

наведено нормалізовані на початкову частоту (частота РПЕХ в нульовому 

постійному магнітному полі) експериментальні залежності резонансної частоти 

ППП від прикладеного зовнішнього постійного магнітного поля BDC, 

прикладеного паралельно до провідної феромагнітної поверхні РПЕХ та вздовж 

його резонансного розміру l для різних відстаней між РПЕХ та широкою стінкою 
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позамежного хвилеводу. Рис. 5.9 наглядно демонструє узгодження 

експериментальних залежностей із розробленою аналітичною теорією ПМПП. 

Зміна положення перебудови частоти за полем відповідає також саме збільшенню 

початкової частоти РПЕХ. 

Експериментально отримані залежності коефіцієнтів стоячої хвилі по 

напрузі (КСХН) у резонансі для феромагнітного РПЕХ для різних відстаней d між 

РПЕХ та широкою стінкою позамежного прямокутного 3-см хвилеводу 

(металевого екрану) представлені на рис. 5.10, 5.11 та 5.12. 
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Рис. 5.10. Експериментальна залежність коефіцієнта стоячої хвилі в резонансі 

для ППП від постійного магнітного поля BDC для відстані d = 5,0 мм. 
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Рис. 5.11. Експериментальна залежність коефіцієнта стоячої хвилі в резонансі 

для ППП від постійного магнітного поля BDC для відстані d = 2,8 мм. 
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Рис. 5.12. Експериментальна залежність коефіцієнта стоячої хвилі в резонансі 

для ППП від постійного магнітного поля BDC для відстані d = 1,5 мм. 

 

Через те, що феромагнітний резонатор спочатку був налаштований на 

певний зв'язок з вхідним регулярним прямокутним металевим 3-см хвилеводом 

накачки (в ньому поширюється електромагнітна хвиля H10, яка збуджує своїм 

електричним полем РПЕХ), встановлено коефіцієнт зв’язку близький до одиниці, 

тобто близький до критичного, а потім в процесі вимірів резонатор не 

переміщується в хвилеводі. Це означає, що зміна коефіцієнта стоячої хвилі за 

напругою відбувається за рахунок зміни властивостей самого РПЕХ. Ця зміна 

властивостей РПЕХ пов’язана із збільшенням втрат енергії резонатора на 

збудження магнонів у феромагнетику, а максимум приблизно відповідає 

постійному магнітному полю перебудови частоти, полю резонансу виникнення 

ПМПП. 

Для покращення аналізу отриманих даних побудуємо та продемонструємо 

на рис. 5.13 зведені експериментальні залежності КСХН у резонансі для ППП від 

прикладеного зовнішнього постійного магнітного поля BDC для різних відстаней d 

між провідною феромагнітною поверхнею РПЕХ та металевим екраном. Зміни 

КСХН в резонансі для феромагнітного РПЕХ демонструють зміну зв’язку ППП з 

магнонами у ПМПП через наявність металевого екрану. Чим менша відстань між 

металевим екраном та феромагнітним РПЕХ тим більший його вплив та більша 
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перебудова зв’язку, яка пов’язана зі збільшенням втрат феромагнітного РПЕХ на 

більш інтенсивне збудження магнонів в середині феромагнітного шару РПЕХ. 

Зсув максимумів цих залежностей відповідає зміні резонансних частот резонатора 

в нульовому постійному магнітному полі під дією наявного металевого екрану, 

який збільшує резонансну частоту РПЕХ при наближені до нього. 
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Рис. 5.13. Зведені експериментальні залежності КСХН в резонансі для ППП 

від постійного магнітного поля BDC для різних відстаней d. 
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Рис. 5.14. Експериментальна залежність коефіцієнта стоячої хвилі в резонансі 

для ППП (синій колір) та експериментальна залежність резонансної частоти 

ППП від прикладеного зовнішнього постійного магнітного поля BDC (d = 

5,0 мм). 

 

Для перевірки експериментальних досліджень та перевірки побудованої 
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теорії були проведені тестові вимірювання, а саме виміряні та продемонстровані 

на рис. 5.14 експериментальні залежності КСХН у резонансі для ППП (синя 

крива) та експериментальна залежність резонансної частоти ППП від 

прикладеного зовнішнього постійного магнітного поля BDC (червона крива). Поле 

було прикладене паралельно до поверхні РПЕХ, уздовж його резонансного 

розміру l. Відстань між провідною поверхнею РПЕХ та екраном d = 5,0 мм для 

мідного РПЕХ з лінійними розмірами l = 11,25 мм × w = 1,35 мм × d = 0,4 мм. 

Впливу постійного магнітного поля не виявлено. Змінне магнітне поле 

дослідженої резонансної моди лежить в площині провідної поверхні РПЕХ і 

направлене вздовж ширини резонатора w та осі хвилеводу. Для збудження 

магнонів у феромагнетику постійне магнітне поле повинне бути 

перпендикулярним до змінного НВЧ магнітного поля РПЕХ. При дослідженні 

інших конфігурацій напрямку постійного магнітного поля, ефектів пов’язаних із 

впливом постійного магнітного поля не виявлено, в тому числі і для 

феромагнітного РПЕХ. 

Збільшення зсуву частоти (рис. 5.9) та КСХН в резонансі (рис. 5.13) при 

наближенні поверхні феромагнітного РПЕХ до металевого екрану пов’язане зі 

збільшенням концентрації енергії коливань РПЕХ, трансформацією полів РПЕХ і 

збільшенням втрат на збудження магнонів у феромагнетику. Зазначимо, що 

вимірявши максимальний зсув частоти ( )0 dc 01 / (0)f B f− +  і порівнявши його з 

розрахунками за формулою (5.15), можна, в принципі, визначити величину ( )m   

для феромагнітного металу. 

Таким чином, для феромагнітних РПЕХ, розташованих поблизу від стінки 

прямокутного хвилеводу, експериментально показано можливість перебудови 

частоти резонатора на ~ 1% та КСХН ~ в 7 разів у зовнішньому постійному 

магнітному полі ~200 мТл, що пояснюється появою мікрохвильових поверхневих 

магнон-плазмон-поляритонів. Встановлено, що цей ефект є максимальним за 

умови, що мікрохвильове магнітне поле основної моди РПЕХ є ортогональним до 

поля підмагнічування, і мінімальним, коли ці поля є паралельними. 
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Запропоновано спосіб визначення діелектричної проникності металів у 

мікрохвильовому діапазоні частот шляхом дослідження властивостей ПМПП. 

 

Висновки до розділу 5 

Теоретично показано можливість утворення мікрохвильових поверхневих 

магнон–плазмон–поляритонiв (ПМПП) на границі реального феромагнітного 

металу (з відносною діелектричною проникністю ( ) ( ) ( )im m m   =   −   ) та 

екранованого діелектрика, розраховані їх частоти і основні характеристики. 

Встановлено, що на відміну від оптичного діапазонну, де існування 

поверхневих плазмон–поляритонiв (ППП) можливе при ( ) 0m   , у 

мікрохвильовому діапазоні ППП можуть існувати за умови ( ) ( )m m     , 

незалежно від знака величини ( )m  . 

Експериментально і теоретично показано, що в резонансних структурах 

реальний феромагнітний метал – діелектрик – ідеальний металевий екран, 

керованих зовнішнім магнітним полем з індукцією 𝐵dc, за достатньо малих 

значень 𝐵dc ∼ 100 мТл відбувається помітна зміна частоти ППП резонансу, яка 

може бути пояснена утворенням ПМПП. Величина цього ефекту посилюється при 

наближенні екрану до поверхні реального металу i сягає ∼ 1 %. 

Базуючись на даних експерименту запропоновано використовувати ПМПП 

для вимірювання діелектричної проникності металів у мікрохвильовому діапазоні 

частот. Також отримані результати можуть бути корисними для розробки нових 

магнітоплазмонних приладів, що працюють в мікрохвильовому діапазоні. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Резонатор поверхневої електромагнітної хвилі (РПЕХ) 3-см діапазону довжин 

хвиль є більш зручним інструментом для дослідження мікрохвильових 

ефектів, що відбуваються за участі поверхневих електромагнітних хвиль, аніж 

досліджений раніше РПЕХ 8-мм діапазону довжин хвиль: а) спектр власних 

частот f(l, w) РПЕХ 3-см діапазону довжин хвиль, який включає в себе частоти 

як поперечних (f ~ 1 / l), так і поздовжніх (f ~ 1 / w) коливань, є більш 

впорядкованим; б) добротність РПЕХ у 3-см діапазоні довжин хвиль 

виявляється помітно більшою і може сягати ~ 1000 для металевих РПЕХ і 

~ 4000 для надпровідних РПЕХ за температури кипіння рідкого азоту. 

2. РПЕХ є квазідвовимірним відкритим резонатором, мікрохвильові властивості 

якого залежать від товщини провідної плівки РПЕХ d, розмірів діелектричної 

підкладки та розмірів широкої a та вузької b стінок прямокутного хвилеводу, в 

якому розміщено резонатор: а) за умови d ≪ l, w частота коливань основної 

моди РПЕХ не залежить від d, проте добротність коливань Q0 ~ lg d при 

d < 10 мкм, Q0 ≈ const при d > 10 мкм; б) за умови, що латеральні розміри 

діелектричної підкладки L, W, на якій розміщено РПЕХ, перевищують 

відповідні розміри резонатора l та/або w, відбувається трансформація спектра 

коливань РПЕХ із одночасним зменшенням частот коливань та зміною їх 

добротності (цей ефект найсильніше проявляється для резонаторів малих 

розмірів розташованих поблизу від краю діелектричної підкладки); в) із 

збільшенням розмірів поперечного перерізу a×b прямокутного хвилеводу, в 

якому розміщено РПЕХ, частоти коливань РПЕХ зменшуються (на ~ 0,5 ГГц), 

проте добротності коливань збільшуються (на 10–20%). Зазначені ефекти 

пояснюються трансформацією розподілу електромагнітного поля коливань 

РПЕХ для резонаторів нетипової конфігурації, що може бути використано для 

розробки нестандартних магнітокерованих пристроїв на основі РПЕХ. 

3. Розроблено магнітокерований фільтр на основі РПЕХ і плівки залізо-ітрієвого 

гранату (ЗІГ), що має робочу смугу частот Δf ~ 20 – 90 МГц і здатний 
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забезпечити перебудову частоти фільтра на величину ~ 900 МГц (~ 4 ГГц для 

надпровідного РПЕХ) у тангенціальному магнітному полі H ~ 2,5 кЕ. 

Встановлено, що такі фільтри мають оптимальні характеристики (втрати в 

смузі загородження ~ 38 дБ, крутизна фронтів АЧХ ~ 6 дБ/МГц, втрати поза 

смугою < 3 дБ), коли між плівкою ЗІГ та провідною поверхнею РПЕХ 

розташовано діелектричний прошарок товщиною ~ 10 мкм. Цей ефект 

пояснюється наявністю мінімальних спотворень розподілу електромагнітного 

поля коливань РПЕХ і плівки ЗІГ з одночасним існуванням достатньо 

сильного зв’язку між цими коливаннями. 

4. Експериментально досліджено взаємодію двох окремих РПЕХ та двох РПЕХ, 

розташованих на спільній надрозмірній діелектричній підкладці, і показано, 

що оптимальна взаємодія між резонаторами, за якої забезпечується 

синхронізація їх коливань, досягається при відстані між ними ~ λw/2, де λw – 

ефективна довжина хвилі в хвилеводі (з урахуванням впливу діелектричної 

підкладки). Розроблено дволанковий режекторний фільтр 3-см діапазону 

довжин хвиль на основі двох взаємодіючих надпровідних РПЕХ, 

розташованих у позамежному хвилеводі, що має помітно кращі 

характеристики (втрати в смузі загородження ~ 43 дБ, крутизна фронтів АЧХ 

~ 0,3 дБ/МГц), аніж одноланковий фільтр на основі РПЕХ. 

5. Теоретично та експериментально вивчена можливість реалізації 

магнітокерованих РПЕХ 3-см діапазону частот на основі феромагнітних 

матеріалів і показано, що для таких систем у зовнішньому постійному 

магнітному полі B ~ 200 мТл відбувається перебудова частоти резонатора на 

~ 1%, коефіцієнта стоячої хвилі ~ в 7 разів. Ефект перебудови характеристик 

РПЕХ є максимальним за умови, що мікрохвильове магнітне поле основної 

моди РПЕХ є ортогональним до поля підмагнічування, і мінімальним, коли ці 

поля є паралельними. Поведінка такої системи може бути пояснена 

існуванням мікрохвильових поверхневих магнон-плазмон-поляритонів 

(ПМПП), які збуджуються в матеріалі резонатора, за умови, що частота 

коливань РПЕХ стає близькою до частоти магнонів у феромагнетику.  
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