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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дисертації зумовлена необхідністю розробки нового типу 

магнітокерованих мікрохвильових пристроїв на основі явищ, які виникають при 

взаємодії поверхневих електромагнітних хвиль (ПЕХ) та коливань мікрохвильового 

діапазону з провідними та магнітними плівками і плівковими структурами на основі 

резонатора поверхневої електромагнітної хвилі (РПЕХ) [2, 5, 6]. 

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

інші типи електромагнітних хвиль, добре відомі в оптиці [1*]. Проте в 

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

недостатньо. 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 [1*, 2*]. 

Вже отримані результати для ряду плазмонних систем показують, що такі 

ПЕХ (фактично, поверхневі плазмон-поляритони – ППП) мають значні перспективи 

використання в системах зв’язку, медицині, сенсориці, для вимірювання 

електрофізичних параметрів матеріалів, розвитку нанотехнологій тощо [1*, 2*]. 

Однак, у більшості існуючих робіт з плазмоніки розглядаються ПЕХ/ППП 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/ППП у 

магнітних системах, є небагато, а самі вони є дещо фрагментарними [1*, 2*]. Як 

правило, вони стосуються лише випадку ~ 1  і не торкаються практично важливого 

випадку 1 , який спостерігається в області феромагнітного резонансу. 

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: «Енергетично ефективні методи передачі та обробки сигналів 

НВЧ та оптичного діапазонів» (№ держреєстрації 0101U002878, термін виконання 

2001 – 2005 рр.); «Фундаментальні основи новітніх та ресурсозберігаючих 

технологій на основі радіофізики та електроніки» (№ держреєстрації 0106U006625, 

термін виконання 2006 – 2010 рр.); «Фундаментальні основи створення та методи 
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дослідження нанорозмірних структур з керованими параметрами для потреб 

енергокомплексу» (№ держреєстрації 0111U006682, термін виконання 2010 –

2015 рр.); «Електронні, магнітні, мікрохвильові та оптичні властивості мікро- та 

наноструктур на поверхнях напівпровідників і діелектриків» (№ держреєстрації 

0116U004753, термін виконання 2016 – 2018 рр.); «Динамічні явища та фазові 

переходи у мікро- та наноструктурованих матеріалах для пристроїв сучасної 

магнітоелектроніки» (№ держреєстрації 0119U100315, термін виконання 2019 – 

2021 рр.); «Експериментальне вивчення конверсії НВЧ енергії у мікроелектронних 

пристроях на основі новітніх надпровідних матеріалів» (договір № Ф64-35/2015, № 

держреєстрації 0115U001985, термін виконання – 2015 р., договір № Ф64-41/2016, 

№ держреєстрації 0116U002986, термін виконання – 2016 р.); грант Науково-

технічного центру України № 3066 «Нелінійний мікрохвильовий процесор на основі 

залізо-ітрієвого гранату (ЗІГ)» (термін виконання 2004 –2007 рр.). 

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є розробка фізичних основ 

роботи магнітокерованих мікрохвильових пристроїв на основі РПЕХ, а також 

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: 

– Розробка фізичних основ роботи феромагнітного РПЕХ, який являє собою 

пластину або плівку з провідного феромагнетика. 

– Розробка методик експериментальних досліджень феромагнітних РПЕХ і РПЕХ 

нетипової конфігурації (резонаторів з різною товщиною провідної поверхні, 

резонаторів на надрозмірній діелектричній підкладці). 

– Дослідження мікрохвильових властивостей немагнітних РПЕХ нетипової 

конфігурації, феромагнітних РПЕХ, мікрохвильових властивостей РПЕХ у 

металевих хвилеводах з нетиповими розмірами (позамежний, надрозмірний 

хвилеводи). 

– Розробка мікрохвильових фільтрів на основі немагнітного РПЕХ та плівки 

залізо-ітрієвого гранату (ЗІГ), фільтрів на основі двох зв’язаних РПЕХ; дослідження 

їх мікрохвильових характеристик. 

– 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: методи вимірювання коефіцієнта стоячої хвилі та 

ослаблення при відбитті та проходженні мікрохвильового сигналу крізь зразок – при 

дослідженні мікрохвильових характеристик РПЕХ (розд. 3, 5) та фільтрів на його 
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основі (розд. 4); метод феромагнітного резонансу – при експериментальному 

дослідженні мікрохвильових характеристик феромагнітних РПЕХ (розд. 5) та 

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

зв’язаних коливань – при теоретичному аналізі взаємодії коливань в мікрохвильових 

фільтрах на основі РПЕХ (розд. 4); чотирьохзондовий метод – при вимірюванні 

кріогенних температур (розд. 3, 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 

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 
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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, підвищення 

добротності до 20%, за допомогою такої оптимізації. 

3. Розроблено мікрохвильові фільтри на основі немагнітного та надпровідного 

РПЕХ і плівки ЗІГ з робочою смугою частот Δf ~ 20-90 МГц, 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 [1–4]. Матеріали, що використовуються в 

дисертації, додатково викладені в 2 статтях [5, 6]. Результати дисертації також 

висвітлені у 15 тезах, працях та матеріалах міжнародних наукових конференцій [7–

21]. 

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 [4], створенні (спільно з М.О. Поповим) програм 

числового моделювання, які були використані під час проведення досліджень. 

Зокрема, в роботах [1–4] особисто автору належать: стаття [1] – результати 

експериментальних досліджень мікрохвильових властивостей надпровідних РПЕХ у 

діапазоні частот 2.7 – 6 ГГц та діапазоні температур 70 – 120 K; стаття [2] – 

результати експериментальних досліджень мікрохвильових властивостей 

надпровідних РПЕХ у 3-см діапазоні довжин хвиль за температур 30 – 93 K; стаття 

[3] – результати експериментальних досліджень мікрохвильових характеристик 

фільтра 3-см діапазону довжин хвиль на основі РПЕХ і плівки ЗІГ у сталому 

магнітному полі 0 – 4000 Е; стаття [4] – 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 
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доповідались на 12 міжнародних наукових конференціях: 3th, 6th, 10th International 

Kharkov Symposium “Physics and Engineering of Millimeter and Sub-millimeter Waves” 

(MSMW 1998, 2007, 2020, Kharkov, Ukraine); 2th, 4th International Young Scientists’ 

Conference on Applied Physics (ICAP 2002, 2004, Kyiv, Ukraine); 6th European 

Conference on Applied Superconductivity (EUCAS’2003, Sorrento Napoli, Italy); 2th, 3th, 

11th International Conference “Electronics and Applied Physics” (EAP 2006, 2007, 2015, 

Kyiv, Ukraine); International research and practice conference “Nanotechnology and 

nanomaterials” (Nano–2018, Kyiv, Ukraine); Міжнародна науково-технічна 

конференція студентів та молодих вчених «Фізика, електроніка, електротехніка» 

(ФЕЕ–2020, Суми, Україна); 10th International Conference on Nanomaterials: 

Applications and Properties (NAP–2020, Sumy, Ukraine). 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження викладено у 19 основних 

публікаціях, серед яких 4 статті у фахових наукових журналах [1–4] та 15 тез, праць 

та матеріалів міжнародних наукових конференцій [7–21]. Крім того, наукові 

результати дисертації додатково відображені в статтях [5, 6]. Серед зазначених 

статей робота [2] опублікована в закордонному журналі Journal of Superconductivity. 

Статті [2, 4], 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 сторінки, з них основного тексту – 141 сторінок. Список використаних джерел 

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

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність тематики дисертації, визначені мета та 

задачі, об’єкт, предмет і методи досліджень. Висвітлено зв’язок роботи з науковими 

програмами та темами, викладена наукова новизна і практичне значення отриманих 

результатів, обґрунтована достовірність цих результатів і висновків дисертації. 

Зазначено особистий внесок здобувача, кількість публікацій, дані щодо апробації 

результатів дисертації, а також наведені дані щодо структури та обсягу дисертації. 

Перший розділ дисертації містить огляд літератури за тематикою дисертації. 

В ньому розглянуто властивості ПЕХ різних частотних діапазонів (радіо-, 

мікрохвильового, терагерцового, оптичного діапазонів) у магнітно-метало-

діелектричних системах. Окреслено основні мікрохвильові властивості РПЕХ на 

співрозмірній діелектричній підкладці, особливості їх будови та збудження в них 

коливань. Розглянуто можливі застосування надпровідних РПЕХ для створення 

мікрохвильових пристроїв з джозефсонівськими контактами. 

У другому розділі дисертації наведено опис методик, які були використані 

для проведення експериментальних досліджень мікрохвильових властивостей РПЕХ 

і пристроїв на його основі, зокрема досліджень у сталих магнітних полях та за 

кріогенних температур. Цей розділ дисертації також містить дані про параметри 

зразків, що використовувались для досліджень. Для полегшення сприйняття 

представлених далі наукових результатів, у розділі 2 наведена блок-схема 

проведених досліджень, яка відображає взаємозв’язок між тими задачами, які 
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розв’язувалися в дисертації. 

Третій розділ дисертації присвячено експериментальному дослідженню 

мікрохвильових властивостей РПЕХ на надрозмірній діелектричній підкладці, 

властивостей РПЕХ у надрозмірному хвилеводі, а також властивостей резонаторів із 

різною товщиною провідного (надпровідного) шару. 

У загальному випадку РПЕХ являє собою провідну плівку/пластину 

товщиною d з латеральними розмірами l×w (верхній сірий шар на рис. 1а), 

розташовану згори по центру діелектричної підкладки товщиною D з латеральними 

розмірами L×W (нижній жовтий шар на рис. 1а). Для резонаторів на співрозмірній 

підкладці L = l, W = w; провідний елемент може також розташовуватись між двох 

діелектричних підкладок (саме такий випадок показано на рис. 1б,в). 

Для збудження коливань у РПЕХ, резонатор розміщується або в регулярному 

прямокутному хвилеводі (рис. 1б) або в позамежному хвилеводі, який, зокрема, 

може бути стандартним прямокутним хвилеводом, повернутим на кут π/2 навколо 

своєї осі (рис. 1в). Коливання у РПЕХ збуджуються електричним полем E  хвилі Н10 

вхідного хвилеводу. Ефективність збудження РПЕХ можна контролювати змінюючи 

кут αr між площиною РПЕХ і широкою стінкою хвилеводу (рис. 1б) або відстань 

між вертикально розташованим РПЕХ до стику «нормального» і повернутого 

хвилеводів (рис. 1в).  

На рис. 2 зображено типову залежність частот різних мод коливань РПЕХ f від 

його поздовжнього розміру w (вздовж осі прямокутного хвилеводу, в якому 

розміщено резонатор); поперечний розмір резонатора l = 12.2 мм. Видно, що існує 

два класи коливань РПЕХ: поперечні коливання, частоти яких, f ~ 1/l, відносно 

слабко залежать від w (принаймні, поки w > l), та поздовжні коливання, для яких f ~ 

1/w. Поперечним коливанням відповідають незафарбовані точки на рис. 2, а 

поздовжнім коливанням – зафарбовані точки. Основною модою РПЕХ називається 

мода поперечних коливань з найменшою частотою f0 (див. незафарбовані квадратні 

точки на рис. 2). 

Коливальні моди, що описуються верхніми чорними кривими на рис. 2 і 

мають частоти f ~ 9–12 ГГц, відповідають РПЕХ, розміщеному в стандартному 3-см 

хвилеводі з поперечним перерізом 23×10 мм2. Нижче них розташовуються червоні 

криві f(w) ~ 5.5–9 ГГц, що описують коливальні моди того ж самого РПЕХ, але 

розташованого у надрозмірному прямокутному хвилеводі з поперечним перерізом 

 
Рис. 1. Узагальнений вигляд РПЕХ на діелектричній підкладці (а), РПЕХ в 

регулярному (б) та позамежному (в) хвилеводах. 
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35×15 мм2. Видно, що збільшення 

розмірів поперечного перерізу хвилеводу 

a×b призводить до зменшення 

резонансних частот РПЕХ (за рахунок 

зміни ефективної ємності між провідною 

поверхнею РПЕХ і стінками хвилеводу). 

При цьому також збільшується відстань 

між РПЕХ і стінками хвилеводу, що, 

враховуючи еванесцентний характер 

електромагнітного поля коливань РПЕХ, 

приводить до збільшення добротності 

коливань РПЕХ (приблизно на 10–20%).  

В результаті порівняння виміряних 

спектрів резонансних частот РПЕХ f(w) у 

3-см діапазоні довжин хвиль з відомими з 

літератури спектрами [3*], отриманими у 

8-мм діапазоні довжин хвиль, встановлено, що спектри у 3-см діапазону мають 

кращу впорядкованість. Ця впорядкованість проявляється в тому (див. рис. 2), що 

«відстані» між модами n  та 1n −  поздовжніх коливань, ( ) ( ), 1 1n n n nw w f w f− − = − , 

для 0f   утворюють еквідестантну послідовність , 1n nw − . В той же час зсув частот 

поперечних коливань ( ) ( ), 1 1n n n nf f w f w− − = −  при 0w   зростає зі збільшенням n  

(див. рис. 2). Така впорядкованість мод, яка майже не спостерігається для РПЕХ 8-

мм діапазону довжин хвиль [3*], дозволяє в 3-см діапазоні довжин хвиль проводити 

дослідження мікрохвильових ефектів, пов’язаних з існуванням ПЕХ, з підвищеною 

точністю. Також ця впорядкованість спектра у 3-см діапазоні пов’язана з 

відсутністю в цьому діапазоні значної кількості паразитних резонансів, зокрема 

діелектричних резонансів, що дає можливість чітко визначити вплив діелектричної 

підкладки на кожну коливальну моду РПЕХ. 

Температурні залежності частоти f0 та добротності Q0 основної моди коливань 

надпровідного РПЕХ показано на рис. 3. Видно (сині точки на рис. 3), що при 

зменшенні температури T, частота моди f0 зростає на кілька сотень МГц за рахунок 

зміни поверхневого реактансу Xs плівки високотемпературного надпровідника 

(ВТНП), в той час як добротність РПЕХ Q0 (чорні точки) збільшується в кілька раз 

(до ~ 4000) за рахунок зменшення поверхневого опору Rs ВТНП плівки. Таким 

чином, досліджуючи мікрохвильові властивості надпровідних РПЕХ, можна тим 

самим проводити вивчення мікрохвильових властивостей надпровідних плівок. Дана 

методика, що базується на використанні РПЕХ, є альтернативою до відомої 

методики вивчення імпедансу ВТНП плівок Zs = Rs + iXs за допомогою об’ємних 

резонаторів (i – уявна одиниця). Її перевагами є простота реалізації – сама ВТНП 

плівка, нанесена на діелектричну підкладку вже є РПЕХ, що може бути 

безпосередньо використаним для досліджень імпедансу Zs ВТНП плівки. 
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Рис. 2. Експериментальна залежність 

резонансних частот f від поздовжнього 

розміру резонатора w. 
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При розробці та конструюванні 

надпровідних пристроїв з 

джозефсонівськими контактами, їх 

достатньо просто можна отримати на 

такому просторовому дефекті, як 

бікристалічна границя. Тому в роботі 

були також досліджені надпровідні РПЕХ 

з бікристалічною границею (рис. 3). 

Показано, що в 3-см діапазоні довжин 

хвиль наявність бікристалічної границі в 

діелектричній підкладці (орієнтація 

бікристалічної границі перпендикулярна 

до ліній НВЧ струму основної моди 

РПЕХ), значно зменшує добротність 

резонатора Q0, проте залишає можливість 

використання РПЕХ як основу для 

створення мікрохвильових пристроїв з 

джозефсонівськими контактами. 

При дослідженні тонких РПЕХ з 

різною товщиною d провідного (мідного) 

шару було експериментально доведено 

(рис. 4), що РПЕХ є квазідвовимірним 

відкритим резонатором. За умови d ≪ l, w 

частота коливань основної моди РПЕХ f0 

практично не залежить від товщини 

провідного шару d, проте добротність 

коливань Q0 ~ lgd при d < 10 мкм, в той 

час як при d > 10 мкм Q0 ≈ const. Така 

зміна добротності добре пояснюється 

зміною умов, за яких відбувається скін-

ефект у провідному елементі РПЕХ. 

Дослідження РПЕХ на 

надрозмірній діелектричній підкладці 

виявили, що для вузьких РПЕХ (l, w << 

L, W на рис. 1), при їх переміщенні 

ввздовж розміру W діелектричної 

підкладки, спостерігається зменшення 

резонансної частоти f0 на ~ 1 ГГц. Також 

при дослідженні резонансних частот 

металевого РПЕХ від його ширини w 

(рис. 6) та довжини l (рис. 7) на 

надрозмірній діелектричній підкладці 

виявлено, в порівнянні з випадком 

співрозмірної діелектричної підкладки, 

зменшення впливу зміни розмірів 

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

10
2

10
3

Q
0

T, K

 YBaCuO

  TlBaCaCuo

з бікристалічною межею

 Au d=100nm;  Au+YBaCuO

 YBaCuO

9,0

9,5

f
0
, ГГц

 
Рис. 3. Залежності власної добротності 

Q0 та резонансної частоти (►) f0 

основної моди коливань надпровідного 

РПЕХ від температури. 
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Рис. 4. Залежності резонансної частоти 

(□) та власної добротності (●) основної 

моди коливань мідного РПЕХ від 

товщини мідної плівки d. 
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резонатора, аж до аномальної поведінки (зменшення частоти при зменшенні 

розмірів). Така аномальна поведінка демонструє зменшення частоти коливань 

першої поперечної моди (~4%) на рис. 6, другої (~15%) і третьої моди (~27%) на 

рис. 7 при зменшенні латерального розміру резонатора. Отже, спостережено 

трансформацію спектрів коливань РПЕХ за умови, що латеральні розміри 

діелектричної підкладки L, W, на якій розміщено резонатор, перевищують 

латеральні розміри резонатора l, w. Зазначені ефекти, мабуть, можна пояснити 

процесами перетворення мод металевого РПЕХ у моди металодіелектричного РПЕХ 

з домінуючим впливом діелектричної підкладки, зокрема, сильним уповільненням 

ПЕХ у такому резонаторі через зростання ефективної діелектричної проникності 

навколо провідної поверхні резонатора. Такий «малорозмірний» РПЕХ може бути 

зручною системою для вивчення властивостей ПЕХ і поверхневих плазмонів 

мікрохвильового діапазону. Він також може бути корисним для ряду практичних 

застосувань у сучасній плазмоніці та мікрохвильових технологіях. 

Четвертий розділ дисертації містить результати досліджень мікрохвильових 

властивостей смугопропускних і смугозагороджувальних фільтрів на основі РПЕХ. 

Показано, що система взаємодіючих РПЕХ і плівки залізо-ітрієвого гранату (ЗІГ) 

виконує роль фільтра, що перебудовується сталим магнітним полем H0. Розрахунок 

у наближенні однорідного поля для РПЕХ та для плівки ЗІГ з відомими 

параметрами, що були визначені за допомогою радіоспектрометра, дали гарне 

співпадіння з експериментом. Резонансна асимптота, що відповідає частоті 

феромагнітного резонансу плівки ЗІГ ( )0H , була побудована за формулою 

Кіттеля; у випадку тангенціального поля: ( )0 0 0 0( 4 )H H H M= +   , де M0 – 

намагніченість насичення ЗІГ. 

Було проведене дослідження впливу невеликих відхилень напрямку сталого 

магнітного поля 0H  від площини плівки. Встановлено, що малі відхилення (кут 

відхилення θ ~ 5°) призводять до зменшення смуги розштовхування по частоті без 
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Розміри підкладки:

L = 10,2 мм

W = 31,9 мм

D = 0,5 мм
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f, ГГц
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Рис.7. 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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Розміри підкладки:

L = 10,4 мм

W = 32 мм
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Рис.6. Залежності резонансних частот 

металевого РПЕХ з розмірами 

10,2 мм × w × 15 мкм від його ширини 

w на надрозмірній діелектричній 

підкладці (L × W × D). 
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зміни поля взаємодії зв’язаної системи РПЕХ та плівки ЗІГ. Більші відхилення – з 

кутом θ ~ 10°, – вже приводять до збільшення поля взаємодії. 

Досліджено влив діелектричного прошарку між плівкою ЗІГ та провідною 

поверхнею РПЕХ на характеристики відповідного мікрохвильового фільтра (рис. 8 

та рис. 9). Встановлено експериментальним шляхом оптимальну товщину 

фторопластового прошарку – δ ~ 10 мкм, за якого добротність системи Q0 досягає 

максимуму (~ 900). Цей ефект пояснюється наявністю мінімальних спотворень 

розподілу електромагнітного поля коливань РПЕХ і плівки ЗІГ з одночасним 

збереженням достатньо сильного зв’язку між цими коливаннями. З урахуванням 

цього ефекту, створено магнітокерований фільтр 3-см діапазону довжин хвиль на 

основі РПЕХ і плівки ЗІГ, що має робочу смугу частот Δf ~ 20 – 90 МГц і здатний 

забезпечити перебудову частоти фільтра на величину ~ 900 МГц (~ 4 ГГц для 

надпровідного РПЕХ – див. вставку на рис.8) у тангенціальному магнітному полі 

H0 ~ 2.5 кЕ. За оптимальної товщини 

діелектричного прошарку δ, такі фільтри 

мають наступні характеристики: втрати в 

смузі загородження ~ 38 дБ, крутизна 

фронтів амплітудно-частотної 

характеристики (АЧХ) ~ 6 дБ/МГц, 

втрати поза смугою < 3 дБ. 

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 

 

Рис.8. Спектри зв’язних коливань 

металевого (на вставці – надпровідного) 

РПЕХ і плівки ЗІГ у тангенціальному 

(θ = 0°) магнітному полі H0. 
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Рис.9. Залежність добротності РПЕХ з 

плівкою ЗІГ Q0 від величини сталого 

магнітного поля H0 при різних 

відстанях δ між РПЕХ та плівкою ЗІГ. 
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Рис.10. Нормовані АЧХ одно- та 

дволанкових смугозагороджувальних 

фільтрів «на відбиття», на основі 

металевого або ВТНП РПЕХ у 

позамежному хвилеводі. 
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урахуванням впливу діелектричної підкладки). 

Використовуючи результати власних попередніх досліджень, 

експериментально показано можливість реалізації дволанкового фільтра на основі 

як двох окремих незалежних РПЕХ на співрозмірних діелектричних підкладках, так 

і двох РПЕХ, розміщених на спільній надрозмірній діелектричній підкладці. 

Зокрема, розроблено дволанковий смугозагороджувальний фільтр «на відбиття» 3-

см діапазону довжин хвиль на основі двох взаємодіючих металевих або 

надпровідних РПЕХ, розташованих у позамежному хвилеводі. Нормовані АЧХ 

таких фільтрів, наведені на рис. 10, показують, що дволанкові фільтри, як і 

очікувалось, мають помітно кращі технічні характеристики аніж відповідні 

одноланкові фільтри (тобто, фактично, самі РПЕХ). Так для надпровідного 

дволанкового фільтра були одержані наступні характеристики: втрати в смузі 

загородження ~ 43 дБ, крутизна фронтів АЧХ ~ 0.3 дБ/МГц.  

Зазначимо, що технічні характеристики фільтрів на основі РПЕХ, розміщених 

на спільній діелектричній підкладці, виявляються гіршими за характеристики 

фільтрів на основі «незалежних» РПЕХ. Проте фільтри зі спільною діелектричною 

підкладкою для двох і більше РПЕХ можуть бути зручними з точки зору технології 

виготовлення таких систем, особливо у випадку фільтрів в інтегральному виконанні 

або для випадку високочастотних фільтрів, що планується застосовувати в діапазоні 

міліметрових / субміліметрових хвиль. 

Останній п’ятий розділ дисертації присвячено теоретичному та 

експериментальному вивченню мікрохвильових властивостей РПЕХ нового типу на 

основі плівки феромагнетика. У розділі розроблено теоретичну модель системи 

екранований феромагнітний РПЕХ – діелектрик – ідеальний метал, що передбачає 

існування мікрохвильових поверхневих магнон-плазмон-поляритонів (ПМПП) за 

певного поля підмагнічування Bdc, а також наведено експериментальні дані, що 

підтверджують існування таких 

ПМПП. 

Теоретичний аналіз 

проводився для тришарової 

структури реальний феромагнітний 

метал – немагнітний діелектрик – 

ідеальний метал (див. зображення 

моделі на рис. 11). Спочатку були 

записані складові електромагнітного 

поля (
i~ te 

) ППП у реальному 

немагнітному металі та діелектрику. 

Для опису діелектричної 

проникності реального металу 

( ) ( ) i ( )m m m
 = −       

використовувалась модель Друде. 

Після цього було враховано 

граничні умови для векторів поля 

при x = d (умова електричної стінки) 
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Рис. 11. Залежність частоти поверхневого 

плазмон–поляритонного резонансу 

/ 2r rf  =    на границі пермалой–вакуум від 

величини зовнішнього сталого магнітного 

поля з індукцією 𝐵dc, прикладеного 

паралельно до поверхні зразка. 
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та умови неперервності тангенціальних складових полів при x = 0 (див. вставку на 

рис. 11). Це дало змогу отримати систему дисперсійних рівнянь 

tanh( ) / ( )d md = −     , ( )2 2 2
0 ( )d mk− = −     , з якої можна було визначити 

комплексні хвильові числа ППП   та  , що описують поведінку електромагнітного 

поля в реальному металі та діелектрику ( 0 /k c=  , c – швидкість світла). 

Аналізуючи поведінку цих розв’язків, було встановлено, що на відміну від 

оптичного діапазонну, де існування ППП можливе лише при ( ) 0m
   , у 

мікрохвильовому діапазоні ППП можуть існувати за умови ( ) ( )m m
     , 

незалежно від знаку величини ( )m
  . 

Під час проведення аналізу, спочатку для спрощення вважалось, що 

магнітна сприйнятливість реального металу (тобто феромагнітного шару РПЕХ) χ 

близька до 1. Ця умова, безумовно, є доволі наближеною, але враховуючи вельми 

слабку взаємодію ППП з магнонами у феромагнетику, може виконуватись з 

достатньою точністю. Для врахування впливу χ феромагнетика на властивості 

ППП, тобто врахування появи гібридизованих коливань – ПМПП – далі 

застосовувався метод збурень. 

Наявність взаємодії між ППП і магнонами, очевидно, має призводити до зміни 

розподілу електромагнітного поля в резонансній структурі реальний метал–

екранований діелектрик і до відхилення (зсуву) резонансної частоти структури 𝜔𝑟 

від деякої початкової частоти 𝜔0. Відповідно, вважаючи взаємодію магнонів з ППП 

достатньо слабкою, можна оцінити відносний зсув резонансної частоти структури 

Δ𝜔/𝜔0, Δ𝜔 = 𝜔𝑟 − 𝜔0 за допомогою формул теорії збурень, припускаючи, що 

|Δ𝜔| ≪ 𝜔𝑟, 𝜔0, а також те, що відносна магнітна сприйнятливість реального 

феромагнітного металу відмінна від 0 і є тензорною величиною. 

В дисертації отримано наступний вираз для відносної зміни резонансної 

частоти структури за рахунок взаємодії ППП з магнонами у реальному металі [4]: 

( )
1

24dc
0

2
2

0

i
sin 21 1 12

Re
4 2 21

ddyy
r

d

B
B

d ee

e

−

−−

−

   +       − −    = − + +        +      






 

    
. (1) 

Тут одним штрихом і двома штрихами позначені дійсна та уявна частини 

комплексних величин,   та   – комплексні хвильові числа ППП, що описують 

поведінку електромагнітного поля в реальному металі та діелектрику, B  – ширина 

смуги феромагнітного резонансу, задана в тих же одиницях виміру, що й індукція 

поля dcB , ( ) ( ) 2/ [ ]yy M H M H H M= + + −         – діагональна yy-компонента 

тензора магнітної сприйнятливості для випадку зразка у вигляді пластини, 

намагніченої вздовж поздовжнього розміру РПЕХ w (розмагнічуючі коефіцієнти 

𝑁𝑧𝑧 ≈ 0, 𝑁𝑦𝑦 ≈ 0, 𝑁𝑥𝑥 ≈ 1). Результати розрахунку по формулі (1) для РПЕХ з 

пермалою Nі81Fe19 наведені на рис. 11. 

На рис. 12 показано результати експериментального дослідження ПМПП у 

феромагнітному РПЕХ, розташованому на відстані d від стінки прямокутного 

позамежного хвилеводу. Видно, що при певних значеннях індукції магнітного поля 



13 

Bdc, прикладеного паралельно до 

поверхні феромагнітного РПЕХ, 

уздовж його поздовжнього розміру 

w, спостерігається відносний зсув 

частоти ( )0 dc 01 / (0)f B f− +  основної 

моди коливань резонатора (при 

інших орієнтаціях поля ефект 

послаблюється і зникає, коли змінне 

та стале магнітні поля стають 

паралельними). Цей зсув є доволі 

малим (< 1%) і є додатнім в області 

слабких полів і від’ємним в області 

сильних полів. Величина цього зсуву 

зростає при зменшенні відстані d 

між провідною поверхнею РПЕХ та 

широкою стінкою позамежного 

хвилеводу. З рис. 12 також видно, 

що розроблена раніше теорія достатньо добре узгоджується з експериментом. 

Також було експериментально досліджено зміни коефіцієнта стоячої хвилі по 

напрузі (КСХН) у резонансі для феромагнітного РПЕХ, розташованого поблизу 

широкої стінки позамежного хвилеводу (див. вставку на рис. 12). 

Збільшення зсуву частоти (рис. 12) та КСХН в резонансі (вставка на рис. 12) 

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 (1), 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 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. Запропоновано спосіб визначення діелектричної проникності металів 

у мікрохвильовому діапазоні частот шляхом дослідження властивостей ПМПП. 

 

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 
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Рис.12. Залежності нормованої резонансної 

частоти ППП (та КСХН на вставці) від 

прикладеного магнітного поля з індукцією 

Bdc для різних відстаней d між поверхнею 

РПЕХ та стінкою хвилеводу. 
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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 ~ lgd 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 

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 
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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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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). 

Запропоновано новий тип мікрохвильового резонатора – РПЕХ на основі 

провідної феромагнітної пластини (плівки), вивчено його мікрохвильові властивості, 

визначено умови його ефективного збудження та розвинені методи 

експериментального дослідження таких резонаторів у сталих магнітних полях. 

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. Розроблено мікрохвильові фільтри на основі РПЕХ і плівки 

ЗІГ та експериментально досліджено їх мікрохвильові властивості та оптимізовано 

їх технічні характеристики. Розроблено та експериментально досліджено 

мікрохвильові властивості фільтрів на основі двох зв’язаних РПЕХ. Теоретично 

передбачено існування мікрохвильових магнон-плазмон-поляритонів у системі 
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магнетик – діелектрик – металевий екран та отримано перше експериментальне 

підтвердження їх існування для екранованого феромагнітного РПЕХ. 

Ключові слова: поверхнева електромагнітна хвиля, мікрохвильовий 

резонатор, мікрохвильовий пристрій, магнітне поле, феромагнетик, ферит. 
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Малышев В.Ю. Микроволновые свойства магнитоуправляемых 

устройств на основе резонатора поверхностной электромагнитной волны. – 

Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание научной ступени кандидата физико-

математических наук по специальности 01.04.03 «радиофизика». – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченка Министерства образования и 

науки Украины, Киев, 2021. 

Диссертация посвящена экспериментальному и теоретическому исследованию 

эффектов взаимодействия поверхностных электромагнитных волн и колебаний 

микроволнового диапазона с пленочными структурами, содержащими проводящие, 

диэлектрические и / или магнитные слои с целью разработки физических основ 

работы магнитоуправляемых микроволновых устройств на основе резонатора 

поверхностной электромагнитной волны (РПЭВ). 

Диссертация состоит из пяти разделов. 

Первый раздел содержит обзор литературы по тематике диссертации. В нем 

рассмотрены основные свойства поверхностных электромагнитных волн различных 

частотных диапазонов (радио, микроволнового, терагерцового, оптического 

диапазонов) в магнитно-металло-диэлектрических системах. Также в обзоре 

литературы определены основные микроволновые свойства РПЭВ на соразмерной 

диэлектрической подложке, особенности строения таких резонаторов и особенности 

возбуждения в них колебаний. Кроме того, кратко обозначены возможные 

применения сверхпроводящих РПЭВ для создания микроволновых устройств с 

джозефсоновских контактами. 

Во втором разделе диссертации приведено описание методик, которые были 

использованы для проведения экспериментальных исследований микроволновых 

свойств РПЭВ и устройств на его основе. Эти методики включают в себя методики 

измерений частоты и добротности РПЭВ в 3-см диапазоне длин волн, а также 

методики подобных исследований в магнитных полях и при криогенных 

температурах. Этот раздел диссертации также содержит данные о параметрах 

образцов, используемых для исследований. Для облегчения восприятия 

представленных далее научных результатов, в разделе 2 изображена блок-схема 

проведенных исследований, которая отражает взаимосвязь между теми задачами, 

которые решались в диссертации. 

Третий раздел диссертации посвящён экспериментальному исследованию 

микроволновых характеристик РПЭВ на сверхразмерной диэлектрической 

подложке, РПЭВ в сверхразмерном волноводе, а также РПЭВ с разной толщиной 

проводящего слоя. Результаты этих исследований сравниваются с результатами, 

полученными различными исследователями для РПЭВ типовой конфигурации (на 
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соразмерной диэлектрической подложке, в стандартном волноводе, для резонатора с 

фиксированной толщиной проводящего слоя). 

В результате сравнения спектров собственных частот РПЭВ в 3-см и 8-мм 

диапазонах длин волн установлено, что эти спектры в 3-см диапазоне имеют 

лучшую упорядоченность, что позволяет с большей точностью проводить 

исследования микроволновых эффектов, связанных с существованием 

поверхностных электромагнитных волн. Также показано, что в 3-см диапазоне длин 

волн добротность сверхпроводящих резонаторов может достигать 4000, что 

позволяет создавать на их основе микроволновые устройства с улучшенными 

характеристиками. 

Исследование РПЭВ в сверхразмерном волноводе показали, что при 

увеличении поперечных размеров волновода резонансные частоты РПЭВ 

уменьшаются, однако добротность колебаний возрастает, что объясняется 

эффектами трансформации электромагнитного поля в области вокруг РПЭВ. 

Экспериментально было показано, что РПЭВ является квазидвумерным 

открытым резонатором, частота колебаний которого зависит от толщины 

проводящего слоя, в то время добротность колебаний заметно уменьшается, если 

толщина проводника становится меньше некоторой критической величины (~ 

двойной толщины скин-слоя). Также обнаружена трансформация спектров 

колебаний РПЭВ при условии, что латеральные размеры диэлектрической 

подложки, на которой расположен резонатор, превышают его латеральные размеры. 

Четвертый раздел диссертации содержит результаты исследований 

микроволновых характеристик полосопропускающих и полосозаграждающих 

фильтров на основе РПЭВ. Показано, что система взаимодействующих РПЭВ и 

пленки железо – иттриевого граната выполняет роль фильтра, который 

перестраивается постоянным магнитным полем, причём для сверхпроводящего 

РПЭВ 3-см диапазона длин волн перестройка частоты может достигать ~ 4 ГГц. 

Экспериментально показана возможность реализации двухзвенного фильтра 

на основе как двух отдельных РПЭВ на соразмерных диэлектрических подложках, 

так и двух РПЭВ, размещенных на совместной сверхразмерной подложке. 

Приведенные результаты свидетельствуют, как и ожидалось, что технические 

характеристики таких двухзвенный фильтров являются заметно лучше 

характеристик однозвенный фильтров на основе РПЭВ. Определены оптимальные 

условия работы указанных фильтров, а также экспериментальные условия, 

необходимые для их практической реализации. 

Последний пятый раздел диссертации посвящен изучению микроволновых 

свойств РПЭВ нового типа на основе пленки ферромагнетика. Разработана 

теоретическая модель такой системы, предполагающей существование 

поверхностных магнон-плазмон-поляритонов, возбуждаемых в материале 

резонатора при определенном поля подмагничивания. Теоретически обосновано, что 

такие квазичастицы имеют другие условия существования, чем плазмон-поляритоны 

оптического диапазона частот, хотя свойства таких квазичастиц проявляются 

достаточно подобными. 

Для ферромагнитных РПЭВ, расположенных поблизости от стенки 

прямоугольного волновода, экспериментально показана возможность перестройки 
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частоты резонатора на ~ 1% и коэффициента стоячей волны для резонатора 

примерно в 7 раз во внешнем постоянном магнитном поле ~ 200 мТл, что 

объясняется появлением микроволновых поверхностных магнон-плазмон-

поляритонов. Установлено, что этот эффект является максимальным при условии, 

что микроволновое магнитное поле основной моды РПЕХ является ортогональным 

для поля подмагничивания, и минимальным, когда эти поля параллельны. 

Ключевые слова: поверхностная электромагнитная волна, микроволновой 

резонатор, микроволновое устройство, магнитное поле, ферромагнетик, феррит. 
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The dissertation is devoted to experimental and theoretical research of effects of 

interaction of surface electromagnetic waves and oscillations of microwave range with 

film structures containing conducting, dielectric and / or magnetic layers for the purpose of 

development of physical bases of work of magnetocontrolled microwave devices on the 

basis of resonator. 

A new type of microwave resonator - SEWR based on a conductive ferromagnetic 

plate (film) is proposed, its microwave properties are studied, the conditions of its 

effective excitation are determined and methods of experimental research of such 

resonators in constant magnetic fields are developed. The microwave properties of 

nonmagnetic SEWRs of nontypical configuration (ultrathin resonators, resonators on an 

oversized dielectric substrate), as well as the properties of SEWR in rectangular metal 

waveguides with nontypical cross-sectional dimensions have been studied. Microwave 

filters based on SEWR and YIG film have been developed and their microwave properties 

have been experimentally investigated and their technical characteristics have been 

optimized. The microwave properties of filters based on two linked SEWRs have been 

developed and experimentally investigated. The existence of microwave magnon-

plasmon-polaritons in the magnetic-dielectric-metal screen system is theoretically 

predicted, and the first experimental confirmation of their existence for a shielded 

ferromagnetic SEWR is obtained. 

Key words: surface electromagnetic wave, microwave resonator, microwave 

device, magnetic field, ferromagnet, ferrite. 


