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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дисертації. Міліметровий діапазон (мм-діапазон) 

радіохвиль, в основному використовуваний в оборонній галузі та 

радіоастрономії, сьогодні викликає зацікавленість до його цивільного 

застосування, включаючи зв’язок між супутниками, короткостільникові хмарні 

мережі, високошвидкісні системи бездротового зв’язку, радари для 

транспортних засобів, дистанційне зондування, медична візуалізація та 

діагностика.  

Магнітні гранатові матеріали, зокрема залізо-ітрієвий гранат (ЗІГ) широко 

використовуються як активні компоненти в багатьох мікрохвильових 

пристроях: наприклад у циркуляторах, ізоляторах та фазообертачах. 

Безвідносно до принципу роботи робоча частота таких приладів визначається, 

по суті, частотою феромагнітного резонансу (ФМР) у використовуваному 

магнітному матеріалі. Гранати характеризуються низькими полями 

магнітокристалографічної анізотропії Ha і, відповідно, мають низьку частоту 

ФМР в мм-діапазоні, яку можна підвищувати шляхом використання високих 

зовнішніх намагнічуючих полів H0. Однак це знижує практичну привабливість 

таких приладів у зв’язку зі збільшенням їх маси і розмірів, що зумовлено 

використанням потужних намагнічуючих систем. Ця обставина накладає 

обмеження на верхню частотну границю практичного використання приладів 

на основі ЗІГ, яка становить приблизно 10 ÷ 18 ГГц.  

Потенційно можливим рішенням проблеми мініатюризації і 

енергоефективності магнітних приладів мм-діапазону є використання 

монокристалічних гексаферитів М-типу, до яких належать свинцевий PbFe12O19, 

барієвий BaFe12O19 і стронцієвий SrFe12O19. Разом з тим, можливість зміни 

величини намагніченості насичення M0 та поля На гексаферитів шляхом 

легування дозволяє варіювати діапазон частот ФМР у досить широких межах, а 

саме 10 ÷ 150 ГГц. Також важливою особливістю функціональних елементів 

мм-діапазону на основі гексаферитів М-типу, на відміну від 

напівпровідникових, є їх стійкість до зовнішнього радіаційного впливу. 

Монокристалічний BaFe12O19 характеризується наступними параметрами: 

Ha ≈ 17 кЕ, M0 = 375 Гс, температурою Кюрі Tc = 723 K, що робить можливим 

його використання для побудови пристроїв мм-діапазону у відсутності H0 або 

при полях, менших від поля насичення Hнас. Разом з тим, даний матеріал 

вирізняється високою корозійною стійкістю і доступною ціною. 

Можливість створення контрольованої регулярної доменної структури 

(ДС), як то циліндричної (ЦДС) чи смугової (СДС), дозволяє варіювати 

робочими частотами резонаторів на основі гкесаферитів М-типу, що працюють 

при полях, менших від Ннас ≈ 4πМ0 (намагнічування полем Н0 вздовж вісі 

легкого намагнічування (ВЛН)). Використання явища гібридизації 

електромагнітних коливань з модами магнітостатичних коливань (МСК) у 

складених ферит-діелектричних структурах дозволяє розширити частотний 

діапазон магнітної перебудови таких резонаторів, а також збільшити число 

робочих частот. Разом з тим, саме монокристалічним гексаферитам М-типу 
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притаманні найкращі серед гексаферитових матеріалів релаксаційні 

характеристики, що є важливою передумовою для їх використання як спін-

хвильових резонаторів мм-діапазону. При цьому добротність мод МСК, а також 

їх інтенсивність вдається покращити шляхом регуляризації ДС, тобто 

приведення її до такого стану, який визначається лише параметрами 

конкретного зразка, а не випадковими процесами зародження доменів. 

Підсумовуючи зазначене вище, приходимо до однозначного висновку — 

феритові резонатори відомі своїми унікальними властивостями достатньо 

давно, однак потреба в експериментальному дослідженні їх високочастотних 

характеристик, зокрема спектрів елементарних магнітних збуджень і властивий 

їм гістерезис, а також явища гібридизації коливань, наразі як ніколи актуальна. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дослідження проведені на кафедрі квантової радіофізики та в лабораторії 

низькотемпературного доменного резонансу кріогенного комплексу при 

факультеті радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка у ході виконання наступних 

держбюджетних науково-дослідних тем: 

1. НДР КНУ № 11БФ052-04 «Дослідження ефектів взаємодії 

електромагнітних та акустичних полів з впорядкованими, 

наноструктурованими та біологічними системами для створення 

новітніх технологій», термін виконання 2011–2015 рр. (номер 

держреєстрації 0111U005265). 

2. НДР КНУ № 16БФ052-04 «Дослідження ефектів взаємодії 

електромагнітних та акустичних полів з впорядкованими, 

наноструктурованими та біологічними системами для створення 

новітніх технологій», термін виконання 2016–2018 рр. (номер 

держреєстрації 0116U002564). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є вивчити 

спектри елементарних магнітних збуджень в монокристалічному барієвому 

гексафериті, виявити особливості їх гістерезисної поведінки та явища 

гібридизації спінових коливань з електромагнітними. 

Відповідно до поставленої мети були визначені такі основні завдання: 

1. Розробка простої і водночас ефективної методики регуляризації 

циліндричної доменної структури в монокристалічних гексаферитах. 

2. Дослідження гібридних електромагнітно-спінових коливань у складеній 

ферит-діелектричній структурі з барієвим гексаферитом при попередньо 

створених доменних структурах трьох типів: циліндричної, смугової та 

циліндричної з включеннями смугової. 

3. Створення макету перебудовуваного ферит-діелектричного резонатора, 

в основі якого лежить явище гібридизації спінових коливань з 

електромагнітними. 

4. Експериментальне дослідження методом НВЧ-спектроскопії процесів 

зародкоутворення при переході монокристалічного барієвого 

гексафериту з насиченого в доменний стан. 
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5. Виявлення та узагальнення властивостей високочастотного магнітного 

гістерезису в гексаферитах М-типу. 

6. Реалізація макета смугопропускного фільтра хвилеводного типу в мм-

діапазоні на основі пластинки монокристалічного гексафериту. 

Об’єктом дослідження є елементарні збудження та гібридизація коливань 

в гексаферитах M-типу. 

Предметом дослідження є спектри елементарних магнітних збуджень 

мм-діапазону частот у зразках одновісного монокристалічного барієвого 

гексафериту М-типу й гібридизації коливань у складених ферит-діелектричних 

структурах на його основі. 

Методи дослідження. Метод НВЧ спектроскопії (хвилеводний метод), 

польовий метод створення ДС різних типів, метод візуалізації ДС на основі 

ефекту Фарадея. 

Наукова новизна одержаних результатів. 

1. Вперше експериментально отримано гібридизацію найнижчої по частоті 

моди МСК у барієвому гексафериті з власною електромагнітною модою 

циліндричного діелектричного резонатора в складеній ферит-

діелектричній структурі в режимі дотичного намагнічування (Н0⊥ВЛН) 

при трьох типах ДС: СДС, ЦДС і ЦДС з домішками СДС. 

2. Вперше експериментально виявлений факт одночасної гібридизації обох 

низькочастотних мод МСК з однією електромагнітною модою ДР в 

складеній ферит-діелектричній структурі з попередньо створеними ЦДС і 

ЦДС з включеннями СДС при дотичному намагнічуванні. Як наслідок, 

одразу три гібридні квазіелектромагнітні моди були отримані вперше 

навіть за відсутності поля Н0. 

3. Вперше запропоновано і реалізовано макет керованого ферит-

діелектричного резонатора мм-діапазону з ЦДС із домішками СДС в 

барієвому гексафериті, що забезпечує перебудову чотирьох робочих 

частот більш ніж на 1 ГГц у полі 0 ÷ 4,79 кЕ (Н0⊥ВЛН). 

4. Вперше експериментально з’ясовано, що при розмагніченні 

монокристалічного барієвого гексафериту утворюються зародки доменів 

зворотної намагніченості, які не викликають стрибкоподібний перехід 

зразка в доменний стан до певного значення поля Н0 < Ннас (H0||ВЛН). 

5. Вперше експериментально продемонстровано зсув частотно-польової 

залежності найнижчої за частотою моди МСК (H0||ВЛН) у 

високочастотну область у зв’язку зі зменшенням величини Hнас для 

зразків монокристалічного барієвого гексафериту товщиною більш ніж 

≈ 100 мкм. 

6. Вперше запропоновано хвилеводну лінію передачі з пластинкою 

монокристалічного гексафериту M-типу у доменному стані зразка, яка 

може бути використана для дослідження збудження і поширення МСХ у 

феритах, а також побудови фільтрів і ліній затримки на її основі. 

7. Створено макет керованого смугопропускного фільтра мм-діапазону на 

основі лінії передачі з пластинкою барієвого гексафериту і встановлено 
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що модуль коефіцієнта передачі S21 такого фільтра може змінюватись 

більш ніж на порядок в залежності від типу створеної ДС для одного і 

того ж зразка. 

8. Запропоновано і експериментально підтверджено методику регуляризації 

ЦДС в монокристалічному барієвому гексафериті за допомогою 

прикладення постійного магнітного поля вздовж ВЛН. Показано, що 

оптимальне поле регуляризації складає 3,3 ÷ 3,4 кЕ. 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані 

експериментальні результати по дослідженню спектрів елементарних магнітних 

збуджень в барієвому гексафериті, а також їх високочастотних гістерезисних 

характеристик і гібридизації коливань дозволять розширити функціональні 

можливості приладів спін-хвильової електроніки мм-діапазону. Зокрема 

створено макет ферит-діелектричного резонатора мм-діапазону, в якому 

забезпечується перебудова чотирьох резонансних частот у широкому 

частотному діапазоні з однаковою за знаком і близькою за значенням 

крутизною, що підтверджено патентом на корисну модель “Перестроюваний 

ферит-діелектричний резонатор мм-діапазону” № 105503. Вперше 

продемонстровано роботу та досліджено характеристики запропонованого 

керованого смугопропусконого фільтра мм-діапазону на основі пластинки 

монокристалічного барієвого гексафериту з певним типом ДС. Встановлено 

необхідні передумови для отримання максимального коефіцієнта передачі при 

поширенні магнітостатичних хвиль в гексафериті. Запропоновано методику 

регуляризації ЦДС, використання якої дозволяє підвищити інтенсивність та 

зменшити ширину магнітостатичних доменних резонансів у гексаферитах, що є 

важливим аспектом при побудові пристроїв спін-хвильової електроніки на їх 

основі. 

Особистий внесок здобувача. Обрання теми, напрямів актуальних 

досліджень і формулювання мети й завдань було виконано разом з науковим 

керівником. Автором самостійно проаналізовано сучасний стан досліджень в 

обраному напрямі, підготовлений огляд актуальної літератури за темою 

дисертації, проведено основну частину експериментальних досліджень, 

виконано обробку результатів і числовий розрахунок на основі існуючих 

теоретичних моделей, написано всі розділи дисертації та автореферат. 

У роботах, виконаних у співавторстві, здобувачеві належать: [1] — 

отримання експериментальних спектрів МСК та гібридних ЕМСК, створення  

ДС різного типу та їх контроль, теоретична інтерпретація експериментальних 

резонансних мод, брав участь у колективному написанні статті; [2] — участь у 

створенні макета керованого смугопропускного фільтра мм-діапазону, 

експериментальне дослідження його характеристик і виявлення особливостей 

поширення МСХ при попередньо сформованих ДС різного типу, брав участь у 

колективному написанні статті; [3] — отримання експериментальних спектрів 

МСК і вимірювання їх гістерезисних характеристик, створення  ДС і їх 

контроль, розрахунок частотно-польової залежності (ЧПЗ) МСК, брав участь у 

колективному написанні статті; [4] — проведення експериментальних 
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досліджень по перевірці методики регуляризації ЦДС і знаходження 

оптимальної величини поля регуляризації, кількісний аналіз візуалізованих ДС 

за допомогою програми «ImageJ», брав участь у колективному обговоренні 

методики регуляризації і написанні статті; [5] — експериментальне 

дослідження методом НВЧ спектроскопії процесів зародкоутворення при 

розмагніченні монокристалічного барієвого гексафериту, аналіз і узагальнення 

відомих особливостей високочастотного магнітного гістерезису в гексаферитах 

М-типу, отримання розрахункових частотних залежностей мод МСК, а також 

модової структури низькочастотної гілки МСК, яка переходить у ПОМСК 

насиченого кристала, брав участь у колективному написанні статті;  [6] — 

вимірювання частотно-польових залежностей МСК, створення ДС та їх 

контроль методом візуалізації, підготовка і подання документів до патентного 

відділу, брав участь у колективному написанні патенту на корисну модель: 

[7] — участь в експериментах по вимірюванню спектрів МСК, результати яких 

ввійшли до колективної монографії. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи 

доповідались та обговорювались на семінарах кафедри квантової радіофізики 

факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, а також на наступних 

міжнародних наукових конференціях, симпозіумах і форумах: 

o ХІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та 

молодих вчених «Шевченківська весна». Частина ІІ. Фізико-математичні науки, 

Київ (Україна), 2528 березня 2014; 

o International Young Scientists Forum on Applied Physics, Дніпро (Україна), 

29 вересня  1 жовтня 2015; 

o ХVІ International Young Scientists’ Conference on Applied Physics, Київ 

(Україна), 1518 червня 2016; 

o 9th International Kharkiv Symposium on Physics and Engineering of 

Microwaves, Millimeter and SubMillimeter Waves, Харків (Україна), 2124 червня 

2016; 

o ХII International Conference «Electronics and Applied Physics», Київ 

(Україна), 1922 жовтня 2016; 

o ХVІІ International Young Scientists’ Conference on Applied Physics, Київ 

(Україна), 2327 травня 2017; 

o VІІІ International Conference for Professionals and Young Scientists «Low 

Temperature Physics», Харків (Україна), 29 травня  2 червня 2017. 

o ХIII International Conference «Electronics and Applied Physics», Київ 

(Україна), 2427 жовтня 2017. 

У 2018 р. дисертанту указом Президента України №419/2018 було 

присуджено премію Президента України для молодих вчених за наукову роботу 

"Створення нових функціональних матеріалів для надвисокочастотної техніки". 

Ця робота, у яку було включено значну частину оригінальних результатів по 

гібридизації МСК та високочастотному магнітному гістерезису в 
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монокристалічному барієвому гексафериті, отримала позитивні відгуки і 

рекомендації від провідних науковців НАН України. 

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 15 

наукових робіт (6 включено до міжнародної наукометричної бази Scopus), 

зокрема, 5 статей у фахових наукових журналах, 1 патент на корисну модель, 1 

колективна монографія і 8 матеріалів та тез доповідей міжнародних 

конференцій, симпозіумів і форумів. Всі 5 статей за темою дисертації включені 

до найпрестижніших наукометричних баз даних, а саме Scopus (4 статті) та Web 

of Science (3 статті). Одна із статей опублікована у виданні іноземної держави 

(«Журнал Технической Физики» (Санкт-Петербург, Росія)), перекладена 

(англомовна) версія якої опублікована в «Technical Physics» (міжнародне 

видавництво «Pleiades Publishing») і ще чотири — у фахових виданнях України 

(«Журнал нано- та електронної фізики», «Semiconductor Physics, Quantum 

Electronics and Optoelectronics», «Известия вузов. Радиоэлектроника» і 

«Радіофізика і електроніка»). Дві останні роботи у вітчизняних журналах також 

опубліковані як перекладені (англомовні) версії в журналах «Radioelectronics 

and Communications Systems» (міжнародне видавництво «Allerton Press») і 

«Telecommunications and Radio Engineering» (міжнародне видавництво «Begell 

House»), відповідно. 

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

розділів, загальних висновків та списку використаних літературних джерел у 

кількості 126 найменувань. Повний обсяг дисертаційної роботи становить 140 

сторінок, з яких 14 складають бібліографію, та містить 57 рисунків і 3 таблиці. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність обраних напрямів дисертаційного 

дослідження, сформульовано їхню мету і поставлено завдання, зазначено 

об’єкт, предмет і методи досліджень та їх зв’язок з науковими темами, вказано 

наукову новизну одержаних результатів, їх практичне значення і особистий 

внесок здобувача, а також наведено інформацію про апробацію результатів 

дисертації і наукові публікації, структуру та обсяг дисертації. 

У першому розділі «Огляд літератури за темою наукової роботи» 

проаналізовано актуальні наукові джерела по експериментальному та 

теоретичному дослідженню характеристик спектрів МСК у зразках 

гексаферитів М-типу в міліметровому діапазоні (мм-діапазоні) частот. 

Викладено теорію ЧПЗ МСК в монокристалічних зразках гексаферитів у 

доменному стані зразка при наявності регулярних ДС: ЦДС і 

плоскопаралельної доменної структури (ППДС), а також наведено принципи 

виникнення ДС та формування її типу. Показано, що нині активно 

досліджуються властивості, методи створення та поліпшення релаксаційних 

характеристик заміщених гексаферитів М-типу. З огляду на існування в 

шаруватих ферит-діелектричних структурах різноманітних польових ефектів 

сформульовано три основні напрямки сучасних досліджень гексаферитів: 
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магнітострикційні явища в системах гексаферит-сегнетоелектрик, використання 

в аналогічних структурах мультифероїків, а також дослідження 

електродинамічних ефектів, в основі яких лежить взаємодія високочастотних 

полів спінової і електромагнітної природи, що призводить до виникнення 

гібридних електромагнітно-спінових хвиль (ЕМСХ) і коливань (ЕМСК).  

Наголошується, що залишаються недостатньо дослідженими явища 

гібридизації електромагнітних і спінових коливань, а також особливості 

поширення МСХ в монокристалічних гексаферитах за наявності 

контрольованої ДС в останніх. Додаткової уваги вимагають дослідження 

механізмів перемагнічування і високочастотного магнітного гістерезису, задля 

створення передумов до розробки нових і вдосконалення вже існуючих 

приладів мм-діапазону. 

У другому розділі «Методика та експериментальні установки для НВЧ 

досліджень гексаферитів. Оригінальна методика регуляризації ДС» 
представлено методику досліджень спектрів МСК в гексаферитах і опис 

використовуваних експериментальних установок на базі панорамних 

вимірювачів коефіцієнта стоячої хвилі за напругою (КСХН) та ослаблення, що 

забезпечують діапазон досліджень у межах 37 ÷ 78 ГГц, а також установки для 

перемагнічування одновісних гексаферитів у полях до 25 кЕ та 

комп’ютеризованої візуалізації ДС в останніх. Також наведені парамагнітні 

матриці, виготовлені для потреб наукової лабораторії, які забезпечують 

необхідну точність при формуванні ДС в гексаферитах і відтворюваність 

експерименту. 

Запропоновано методику регуляризації ЦДС в одновісних 

монокристалічних гексаферитах М-типу, що основана на прикладенні 

постійного магнітного поля вздовж вісі легкого намагнічування (H0||ВЛН). 

Вперше проведено комплексне експериментальне дослідження, у якому 

показано вплив якості регуляризованої ЦДС, яка контролювалась візуальним 

спостереженням та кількісним аналізом з використанням програми «ImageJ», на 

характеристики спектра МСК в барієвому гексафериті. 

Візуалізовану ЦДС у досліджуваному гексаферитовому зразку в 

початковому стані за відсутності зовнішнього поля H0 представлено на рис. 1а, 

а відповідний їй спектр МСК на рис. 1б. Як можна побачити з рис. 1а, в даній 

ДС присутні неоднорідності, найбільш типова з яких — різні діаметри 

циліндричних доменів. 

Отримана при полі регуляризації 3,4 кЕ ДС зображена на рис. 2а, а 

відповідний спектр МСК на рис. 2б. 

Як видно з рис. 1б і 2б, при регуляризації ЦДС відбувається перерозподіл 

інтенсивностей доменних мод ω2 і ω3, а також зростає інтенсивність 

низькочастотної моди ω1. Інтенсивність найбільш високочастотної доменної 

моди МСК ω3 зросла з S11 = –6,13 дБ до –10,81 дБ і стала близькою до 

інтенсивності доменної моди ω2, яка становить –8,68 дБ, що є ознакою 

регуляризації ЦДС. Разом з тим, зменшується ширина смуги моди ω3, виміряної 
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Рис. 1: Нерегуляризована ЦДС у пластинці BaFe12O19 (tф = 40 мкм, a×b = 

2,3×4,9 мм
2
) за відсутності поля H0 (а) та модуль коефіцієнта відбиття (б) 
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Рис. 2: Регуляризована в полі 3,4 кЕ ЦДС у пластинці BaFe12O19 

(tф = 40 мкм, a×b = 2,3×4,9 мм
2
) за відсутності поля H0 (а) та модуль коефіцієнта 

відбиття (б) 

 

на рівні 3 дБ з ∆f = 235,4 МГц до 58,7 МГц, при цьому частоти всіх мод МСК 

залишаються незмінними і узгоджуються з теоретичним розрахунком. 

Вперше експериментально показано (рис. 3), що при полях регуляризації в 

межах Hрег = 3 ÷ 3,6 кЕ вдається підвищити інтенсивність найбільш 

високочастотної доменної моди МСК ω3 не менш ніж на ∆S11 ≈ 4,5 дБ. 

З’ясовано, що оптимальне поле регуляризації складає Hрег = 3,3 ÷ 3,4 кЕ. 

Критичне поле, після якого ЦДС починає перетворюватись на смугову, 

становить Hрег = 3,6 кЕ. 

Кількісний аналіз ЦДС виконано з використанням програми «ImageJ» 

(рис. 4) і з’ясовано, що середній радіус доменів регуляризованих у полі 3,4 кЕ 

зростає з 2,1 до 2,5 мкм, тобто на 19% порівняно з нерегуляризованою ЦДС. 
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Рис. 3: Залежність інтенсивності найбільш високочастотної доменної моди 

МСК ω3 за умови H0 = 0 від величини поля регуляризації у пластинці BaFe12O19 

(tф = 40 мкм, a×b = 2,3×4,9 мм
2
) 
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Рис. 4: Розподіл циліндричних доменів за їх площами у випадку 

нерегуляризованої ДС (а) та регуляризованої у полі 3,4 кЕ (б) 

 

У третьому розділі «Гібридні електромагнітно-спінові коливання в 

ферит-діелектричних структурах з монокристалічним гексаферитом у 

доменній області» експериментально досліджено гібридні ЕМСК у ферит-

діелектричній структурі, що складалась з пластинки BaFe12O19 у формі 

прямокутного паралелепіпеда розмірами a×b = 3,85×2,5 мм
2
 і товщиною 

tф = 35 мкм, приклеєної до кварцової підкладинки товщиною 145 мкм, і 

кварцового діелектричного резонатора (ДР) у формі диска з діаметром D = 1,7 

мм і висотою h = 1,57 мм, приклеєного до підкладинки; зовнішнє магнітне поле 

H0 спрямовувалось по дотичній до поверхні зразків (Н0⊥ВЛН). Розміри і форма 

ДР підібрані таким чином, щоб у досліджуваному частотному діапазоні в ньому 

збуджувалось лише одне інтенсивне електромагнітне коливання на частоті 

≈ 47,4 ГГц, близькій до низькочастотної резонансної моди МСК. Як результат, 
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вперше зафіксовано явище гібридизації найнижчої по частоті 

експериментальної моди МСК з власною електромагнітною модою ДР для 

трьох типів ДС — смугової ДС (СДС), ЦДС і ЦДС з включеннями СДС. 

Виявлено одночасну гібридизацію обох низькочастотних мод МСК з 

електромагнітною модою ДР у досліджуваній складеній ферит-діелектричній 

структурі з попередньо створеними ЦДС і ЦДС з включеннями СДС. Як 

наслідок, одразу три гібридні квазіелектромагнітні моди були отримані вперше 

навіть при відсутності полів підмагнічування. При цьому у випадку ЦДС з 

домішками СДС взаємодія низькочастотних мод МСК з електромагнітною 

модою ДР дає більш ефективне збудження гібридної квазіелектромагнітної 

моди ωqEM2'' за відсутності поля підмагнічування. 

Експериментальна ЧПЗ спектра гібридних ЕМСК складеної структури на 

основі барієвого гексафериту з ЦДС із домішками СДС в початковому стані 

при Н0⊥ВЛН зображена на рис. 5а, а відповідна ДС — на рис. 5б. 

 
 

0 4 8 12 16 20

40

45

50

55

60

MS3
''


MS2
''


MS1
''


qEM1

''


qEM2

''


qEM3

''

f р
 (

Г
Г

ц
)


qEM4

''


0

H
нас

H
0
 (кЕ)

 
                                              (а)                                                           (б) 

Рис. 5: Частотно-польова залежність спектра гібридних ЕМСК у складеній 

ферит-діелектричній структурі на основі монокристалічної пластинки 

BaFe12O19 (tф = 35 мкм, a×b = 3,85×2,5 мм
2
) у стані з ЦДС з включеннями СДС 

та кварцового ДР (D = 1,7 мм, h = 1,57 мм). Точки — експеримент, штрихова 

лінія — виміряна частота електромагнітної моди ізольованого ДР (а). ЦДС з 

включеннями СДС досліджуваного зразка за відсутності поля H0 (б) 

 

За результатами експериментальних досліджень польових залежностей 

спектрів гібридних ЕМСК (рис. 5) запропоновано перебудовуваний ферит-

діелектричний резонатор (рис. 6), принцип роботи якого базується на 

електромагнітно-спіновій взаємодії у складеній ферит-діелектричній структурі 

електромагнітного поля власної моди циліндричного ДР і магнітостатичних 

полів власних мод пластинки BaFe12O19, збуджених зовнішньою 

електромагнітною хвилею хвилеводу, що підтверджено патентом на корисну  
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Рис. 6: Схематичний вигляд перебудовуваного ферит-діелектричного 

резонатора мм-діпазону. 1 — пластинка монокристалічного BaFe12O19, 2 — 

тонка кварцова підкладинка, 3 — кварцовий ДР, 4 — полюса електромагніту 

 

модель. 

Експериментально встановлено (рис. 7а і 7б), що магнітна перебудова 

частот чотирьох мод гібридних ЕМСК ωMS1'', ωqEM2'', ωMS2'', ωMS3'' в такому 

резонаторі  при попередньо створеній ЦДС з домішками СДС можлива більш 

ніж на 1 ГГц з однаковою за знаком крутизною, перевищуючою 209 МГц/Е, при 

зміні поля Н0 в межах 0 ÷ 4,79 кЕ. При цьому поведінка даних частот в 

розглядуваному діапазоні полів Н0 близька до лінійної, що є важливим 

практичним аргументом при побудові пристроїв спін-хвильової електроніки. 
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Рис. 7: Модуль коефіцієнта відбиття у складеній ферит-діелектричній 

структурі на основі монокристалічної пластинки BaFe12O19 (tф = 35 мкм, a×b = 

3,85×2,5 мм
2
) з ЦДС з включеннями СДС та кварцового ДР (D = 1,7 мм, h = 

1,57 мм) при H0 = 0 (а) і H0 = 4,79 кЕ (б) 

 

У четвертому розділі «Особливості високочастотного магнітного 

гістерезису в одновісних монокристалічних гексаферитах М-типу» 

проведено узагальнення та аналіз властивостей високочастотного магнітного 

гістерезису притаманного монокристалічним гексаферитам М-типу, 



12 

експериментально досліджено момент переходу зразка з насиченого в 

доменний стан, а також товщинні залежності характеристик гістерезису ЧПЗ 

барієвого гексафериту. 

На рис. 8а представлено ЧПЗ найнижчої по частоті експериментальної 

моди ω1, яка в насиченому стані зразка  співпадає з розрахунковою 

однорідною модою феромагнітного резонансу (ФМР) ω0, і модової структури 

прямих об’ємних МСК (ПОМСК) при полях H0, спрямованих по нормалі до 

поверхні зразків (H0||ВЛН). 
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Рис. 8: Гістерезис ЧПЗ МСК для випадку H0||ВЛН в монокристалічній 

пластинці BaFe12O19 (tф = 15 мкм, a×b = 3,3×1,65 мм
2
). Точками позначені 

експериментальні значення, суцільні лінії — результат розрахунку (а). Модуль 

коефіцієнта відбиття в досліджуваній пластинці BaFe12O19 (tф = 15 мкм, a×b = 

3,3×1,65 мм
2
) при Н0 = 3,19 кЕ (б) 

 

Прийнято вважати, що зразок переходить у доменний стан одночасно з 

утворенням зародків доменів зворотної намагніченості, тому виявити їх 

експериментально неможливо. Проведений в рамках даної роботи експеримент 

показав, що після утворення доменів зворотної намагніченості зміщення 

доменних меж не відбувається до подальшого зменшення зовнішнього 

магнітного поля H0 нижче певної величини. Таким чином, вперше 

експериментально зафіксовано двофазний стан (рис. 8б), у якому одночасно 

спостерігаються резонансні моди, що відповідають частотам насиченого (мода 

ω0 і моди ПОМСК) і доменного (мода ω1) станів гексафериту. 

Досліджено вплив товщини зразків монокристалічного BaFe12O19 на 

характеристики високочастотного гістерезису ЧПЗ МСК. Експеримент 

проведено на чотирьох зразках різних розмірів у формі прямокутного 

паралелепіпеда та диска, їх товщина зменшувалась шляхом шліфування 

поверхні у діапазоні 733 ÷ 17 мкм. Виявлено експериментальний факт зсуву 

ЧПЗ МСК у високочастотну область у зв’язку зі зменшенням величини Hнас 

(рис. 9), тобто поля переходу зразка з доменного стану в насичений, для 

товстих зразків (tф > 100 мкм). Як бачимо з рис. 9, кореляція 
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Рис. 9: Залежність поля насичення Hнас від товщини BaFe12O19 для зразків 

різних розмірів (№1 ‒ 1,85×2,10 мм
2
, №2 ‒ 2,05×4,10 мм

2
, №3 ‒ 1,70×3,95 мм

2
 і 

№4 ‒ диск діаметром d = 2,40 мм). Точки відповідають експериментальним 

даним, суцільна лінія — результат розрахунку 

 

експериментальних даних і розрахунку в цілому спостерігається лише до 

товщини tф ≈ 100 мкм. Слід зазначити, що використана теорія допускає 

існування в гексафериті лише наскрізних доменів з намагніченістю, 

спрямованою паралельно або антипаралельно напрямку ВЛН. Разом з тим, 

відомо, що при збільшенні товщини гексафериту в таких доменах утворюються 

внутрішні субдомени клиновидної форми, намагніченість в яких протилежна 

намагніченості головних доменів. Ця обставина повинна бути врахована в 

теоретичній моделі для опису ЧПЗ МСК у товстих зразках. Таким чином, 

виявлений експериментальний факт потребує подальшого теоретичного 

аналізу. 

На рис. 10 показано, як саме змінюється ЧПЗ найнижчих по частоті мод 
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Рис. 10: Частотно-польова залежність найнижчих по частоті мод МСК у 

зразку BaFe12O19 (a×b = 2,05×4,10 мм
2
) з товщинами tф = 45 мкм і 600 мкм (● ■ 

— при збільшенні Н0||ВЛН, ○ □ — при зменшенні) 
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МСК для одного і того ж зразка BaFe12O19 при зміні його товщини. Цю 

особливість необхідно враховувати при конструюванні функціональних 

елементів пристроїв мм-діапазону на основі барієвих гексаферитів. 

Чіткої залежності величини гістерезису δHгіст, що визначається як різниця 

полів Hнас і поля переходу зразка з насиченого в доменний стан Hзр, при зміні 

товщини зразка не виявлено. Відповідно, польова залежність Hзр 

підпорядковується зміні величини Hнас і в цілому має аналогічний характер при 

різних товщинах зразка. Разом з тим, встановлено, що середня величична 

гістерезису δHгіст, отримана після серії вимірів при різних товщинах зразка, є 

його характеристикою, яка може вказувати на різницю в якості матеріалів, 

тобто різну кількість дефектів (магнітних неоднорідностей). 

У п’ятому розділі «Макет керованого смугопропускного фільтра на 

основі монокристалічних гексаферитів у доменній області» запропоновано 

лінію передачі, що складається зі зв’язаних хвилеводів 6-мм стандарту, зв’язок 

між якими забезпечується пластинкою одновісного монокристалічного 

гексафериту, вміщеною в закритичну щілину на бокових стінках хвилеводів 

(рис. 11а). Для збудження магнітостатичних хвиль (МСХ) у вхідній 

хвилеводній секції і зворотнього перетворення їх енергії в електромагнітну 

хвилю у вихідній, до поверхні гексаферитової пластинки перпендикулярно 

довшій її стороні приклеювались антени. Дану лінію можна використовувати 

для експериментального дослідження збудження і розповсюдження МСХ мм-

діапазону в одновісних монокристалічних гексаферитах, а також створення 

керованих смугопропускних фільтрів і ліній затримки. 

Створено макет (рис. 11б) і досліджено характеристики керованого 

смугопропускного фільтра на основі запропонованої лінії передачі, внесеної в 

постійне магнітне поле H0. Використовувалася пластинка BaFe12O19 розмірами 

a×b = 2,25×7,85 мм
2
 і товщиною фериту tф = 27 мкм, яка для міцності конструкції 

приклеєна до тонкої кварцової підкладинки товщиною 110 мкм. У гексафериті 

створена СДС, в якій доменна межа (ДМ) орієнтована перпендикулярно 

змінному магнітному полю хвилі h (ДМh). 
 

 
                        (а)                                                           (б) 

Рис. 11: Макет керованого смугопропускного фільтра. 1 — зв’язані 

хвилеводи, 2 — гексаферитова пластинка, 3 — антени, 4 — короткозамикачі 

хвилеводів, що закріплені на гвинтовій системі (а). Зовнішній вигляд макета (б) 
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З міркувань ефективності збудження і прийому МСХ найбільш сприятливим 

положенням для обох антен є центр хвилеводної секції, адже саме в цьому  місці 

максимальний модуль електричної компоненти електромагнітної хвилі |E|  у 

вхідній секції, а також забезпечується максимальний зв’язок з хвилеводною 

системою у вихідній. В той же час, одним із визначальних факторів при 

поширенні МСХ в феритах є рівень затухання сигналу, який для 

монокристалічного BaFe12O19 є досить значним. У зв’язку з цим проведено 

вимірювання коефіцієнта передачі досліджуваного фільтра в залежності від 

відстані між стінкою вихідної хвилеводної секції до приймальної антени (d) при 

H0 = 0 (рис. 11), у результаті яких встановлено, що найкращий коефіцієнт 

передачі S21 даного лабораторного зразка забезпечується при d = 0,1 мм і 

становить 37 дБ. Таким чином, експериментально показано, що в 

досліджуваному фільтрі при конкуренції оптимальних умов збудження сигналу 

і втрат при його передачі визначальним є саме величина втрат при поширенні 

МСХ в гексафериті. 
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Рис. 11: Експериментальна залежність модуля коефіцієнта передачі S21 

макета смугопропускного фільтра від відстані між стінкою вихідної 

хвилеводної секції до приймальної антени при використанні пластинки 

BaFe12O19 (a×b = 2,25×7,85 мм
2
, tф = 27 мкм) у відсутності поля H0 

 

Встановлено, що модуль коефіцієнта  передачі S21 при поширенні МСХ у 

пластинці BaFe12O19 може змінюватись більш ніж на порядок в залежності від 

типу створеної ДС для одного і того ж зразка. Разом з тим, показано, що 

мінімальні втрати вдається досягти при поєднанні двох умов — максимальній 

інтенсивності і мінімальній ширині смуги магнітостатичних резонансів у 

пластинці гексафериту. 

Ширина смуги магнітостатичних резонансів залежить від якості ДС. 

Відтак, набуває актуальності дослідження методів її регуляризації. 
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ВИСНОВКИ 

1. Запропоновано методику регуляризації циліндричної доменної 

структури (ЦДС) в монокристалічному барієвому гексафериті, що базується 

на прикладенні постійного магнітного поля вздовж вісі легкого 

намагнічування (ВЛН). Вперше проаналізовано вплив якості регуляризації 

ЦДС, яка контролювалась візуальним спостереженням та кількісним 

аналізом з використанням програмних засобів, на характеристики спектра 

магнітостатичних коливань (МСК) в барієвому гексафериті і встановлено, що 

оптимальна величина напруженості магнітного поля регуляризації лежить у 

проміжку 3,3 ÷ 3,4 кЕ.  Показано, що при прикладенні магнітного поля 

напруженістю, яка перевищує 3,6 кЕ, ЦДС значно спотворюється. З’ясовано, 

що запропонований метод дозволяє підвищити інтенсивність найбільш 

високочастотного доменного магнітостатичного резонансу на величину 

більш ніж 4,5 дБ. При цьому середній радіус доменів зростає на 19%. 

2. Вперше експериментально отримано гібридизацію низькочастотної 

моди МСК в складеній ферит-діелектричній структурі з власною 

електромагнітною модою циліндричного діелектричного резонатора (ДР) для 

трьох типів доменних структур (ДС) — смугової ДС (СДС), ЦДС і ЦДС з 

включеннями СДС при Н0⊥ВЛН. Разом з тим у випадку ЦДС та ЦДС з 

включеннями СДС виявлений факт одночасної гібридизації обох 

низькочастотних мод МСК з електромагнітною модою ДР. Як наслідок, 

одразу три гібридні квазіелектромагнітні моди були отримані вперше навіть 

за відсутності полів підмагнічування. 

3. Запропоновано і експериментально досліджено перебудовуваний 

ферит-діелектричний резонатор мм-діапазону з попередньо створеною ЦДС з 

домішками СДС у гексафериті. Показано, що у цьому резонаторі можлива 

перебудова чотирьох резонансних частот, що відповідають гібридним модам 

електромагнітно-спінових коливань, на більш ніж 1 ГГц з крутизною понад 

209 МГц/Е при зміні поля Н0 в межах 0 ÷ 4,79 кЕ. 
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4. Методом надвисокочастотної спектроскопії вперше експериментально 

показано, що при розмагнічуванні в монокристалічному BaFe12O19 

утворюються зародки доменів зворотної намагніченості, що, при подальшому 

зменшенні зовнішнього магнітного поля H0 до певної величини, не 

призводить до стрибкоподібного переходу зразка в доменний стан. 

5. Вперше експериментально виявлено зсув частотно-польової залежності 

низькочастотної моди МСК у високочастотну область у зв’язку зі 

зменшенням величини поля насичення Hнас для товстих зразків (tф > 100 

мкм). Показано, що польова залежність поля зриву Hзр підпорядковується 

зміні величини Hнас і в цілому має аналогічний характер. Експериментально 

встановлено, що величина гістерезису δHгіст є характеристикою кожного 

конкретного зразка монокристалічного гексафериту і не залежить від його 

товщини. 

6. Вперше запропоновано лінію передачі на одновісних 

монокристалічних гексаферитах у доменному стані зразка, яка може бути 

використана для дослідження збудження і поширення магнітостатичних 

хвиль (МСХ) в феритах, а також побудови фільтрів і ліній затримки. На її 

основі вперше створено макет керованого смугопропускного фільтра мм-

діапазону з пластинкою BaFe12O19 при доменній структурі певного типу, що 

забезпечує коефіцієнт передачі S21 на рівні –37 дБ. 

7. Експериментально встановлено, що модуль коефіцієнта передачі S21 в 

створеному фільтрі на основі пластинки монокристалічного барієвого 

гексафериту може змінюватись більш ніж на порядок в залежності від типу 

сформованої ДС для одного і того ж зразка. Разом з тим показано, що 

мінімальні втрати вдається досягти при поєднанні двох умов: максимальній 

інтенсивності і мінімальній ширині смуги магнітостатичних резонансів у 

пластинці гексафериту. 
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Нікитенко А.Л. Спектральні характеристики елементарних збуджень 

гексаферитів М-типу в мм-діапазоні. - Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних 

наук за спеціальністю 01.04.03 – радіофізика. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України, Київ, 

2019. 

Дисертаційна робота присвячена експериментальному дослідженню 

частотно-польових залежностей (ЧПЗ) спектрів магнітостатичних (МСК) та 

гібридних електромагнітно-спінових коливань (ЕМСК) у одновісному 

монокристалічному барієвому гексафериті BaFe12O19 з контрольованою 

доменною структурою (ДС), а також складених структур на його основі в 

міліметровому діапазоні (мм-діапазоні) частот; розробці методики 

регуляризації циліндричної доменної структури (ЦДС). 

Запропоновано методику регуляризації ЦДС в монокристалічному 

барієвому гексафериті. Проаналізовано вплив якості регуляризації ЦДС на 

характеристики спектра МСК в барієвому гексафериті і встановлено, що при 

полях регуляризації в межах Hрег = 3 ÷ 3,6 кЕ вдається підвищити інтенсивність 

найбільш високочастотної доменної моди МСК не менш ніж на ∆S11 ≈ 4,5 дБ. 

Вперше зафіксовано явище гібридизації найнижчої по частоті 

експериментальної моди МСК в пластинці BaFe12O19 з власною 

електромагнітною модою кварцового діелектричного резонатора (ДР) у формі 

диска, для трьох типів ДС — смугової ДС (СДС), ЦДС і ЦДС з включеннями 

СДС при прикладенні зовнішнього магнітного поля H0 перпендикулярно до вісі 

легкого намагнічування (Н0⊥ВЛН). Виявлено одночасну гібридизацію обох 

низькочастотних мод МСК з електромагнітною модою ДР у досліджуваній 

складеній ферит-діелектричній структурі з попередньо створеними ЦДС і ЦДС 

з включеннями СДС. Як наслідок, одразу три гібридні квазіелектромагнітні 

моди були отримані вперше навіть при відсутності полів підмагнічування. 

Запропоновано перебудовуваний ферит-діелектричний резонатор, магнітна 

перебудова частот чотирьох мод гібридних електромагнітно-спінових коливань 

в якому при попередньо створеній ЦДС з домішками СДС можлива більш ніж 

на 1 ГГц при зміні поля Н0 в межах 0 ÷ 4,79 кЕ. 
Проведено узагальнення та аналіз властивостей високочастотного 

магнітного гістерезису притаманного монокристалічним гексаферитам M-типу. 

Вперше експериментально показано, що при розмагнічуванні барієвого 
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гексафериту після утворення зародків доменів зворотної намагніченості 

миттєвого зміщення доменних меж не відбувається до подальшого зменшення 

зовнішнього магнітного поля H0 нижче певної величини. На серії експериментів 

виявлено факт зсуву ЧПЗ МСК у високочастотну область. Це обумовлено 

зменшенням величини поля насичення Hнас для товстих зразків (tф > 100 мкм). 

Створено макет смугопропускного фільтра, що складається зі зв’язаних 

хвилеводів 6-мм стандарту, зв’язок між якими забезпечується пластинкою 

одновісного монокристалічного гексафериту, вміщеною в закритичну щілину 

на бокових стінках хвилеводів. Встановлено, що модуль коефіцієнта  передачі 

S21 в ньому може змінюватись більш ніж на порядок в залежності від типу 

створеної ДС для одного і того ж зразка гексафериту. 

Ключові слова: магнітостатичні коливання, гібридні електромагнітно-

спінові коливання, одновісний монокристалічний гексаферит М-типу, барієвий 

гексаферит, високочастотний магнітний гістерезис, доменна структура. 
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Никитенко А.Л. Спектральные характеристики элементарных 

возбуждений гексаферритов  М-типа в мм-диапазоне. – 
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математических наук по специальности 01.04.03 – радиофизика. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства образования 

и науки Украины, Киев, 2019. 

Диссертационная работа посвящена экспериментальному исследованию 

частотно-полевых зависимостей (ЧПЗ) спектров магнитостатических (МСК) и 

гибридных электромагнитно-спиновых колебаний (ЭМСК) в одноосном 

монокристаллическом гексаферрите бария BaFe12O19 с контролируемой 

доменной структурой (ДС), а также составных структур на его основе в 

миллиметровом диапазоне (мм-диапазоне) частот; разработке методики 

регуляризации цилиндрической доменной структуры (ЦДС). 

Предложена методика регуляризации ЦДС в монокристаллическом 

гексаферрите бария. Проанализировано влияние регуляризации ЦДС на 

характеристики спектра МСК в бариевом гексаферрите и установлено, что при 

полях регуляризации в пределах Hрег = 3 ÷ 3,6 кЭ удается повысить 

интенсивность наиболее высокочастотной доменной моды МСК не менее чем 

на ΔS11 ≈ 4,5 дБ. 

Впервые зафиксировано явление гибридизации самой низкой по частоте 

экспериментальной моды МСК в пластинке BaFe12O19 с собственной 

электромагнитной модой кварцевого диэлектрического резонатора (ДР) в 

форме диска, для трех типов ДС — полосовой ДС (ПДС), ЦДС и ЦДС с 

включениями ПДС при приложении внешнего магнитного поля H0 

перпендикулярно к оси легкого намагничивания (Н0⊥ВЛН). Выявлено 

одновременную гибридизацию обоих низкочастотных мод МСК с 

электромагнитной модой ДР в исследуемой составной феррит-диэлектрической 
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структуре с предварительно созданными ЦДС и ЦДС с включениями ПДС, как 

следствие, сразу три гибридные квазиелектромагнитные моды были получены 

впервые даже при отсутствии полей подмагничивания. 

Предложено перестраиваемый феррит-диэлектрический резонатор, 

магнитная перестройка частот четырех мод гибридных электромагнитно-

спиновых колебаний в котором при предварительно созданной ЦДС с 

включениями ПДС возможна более чем на 1 ГГц при изменении поля Н0 в 

пределах 0 ÷ 4,79 кЭ. 

Проведено обобщение и анализ свойств высокочастотного магнитного 

гистерезиса присущего монокристаллическим гексаферритам M-типа. Впервые 

экспериментально показано, что при размагничивании бариевого гексаферрита 

после образования зародышей доменов обратной намагниченности 

мгновенного смещения доменных границ не происходит до дальнейшего 

уменьшения внешнего магнитного поля H0 ниже определенной величины. На 

серии экспериментов выявлен факт смещения ЧПЗ МСК в высокочастотную 

область в связи с уменьшением величины поля насыщения Hнас для толстых 

образцов (tф > 100 мкм). 

Создан макет полосопропускающего фильтра, состоящий из связанных 

волноводов 6-мм стандарта, связь между которыми обеспечивается пластинкой 

одноосного монокристаллического гексаферрита, помещенной в закритическую 

щель на боковых стенках волноводов. Установлено, что модуль коэффициента 

передачи S21 в нем может меняться более чем на порядок в зависимости от типа 

созданной ДС для одного и того же образца гексаферрита. 

Ключевые слова: магнитостатические колебания, гибридные 

электромагнитно-спиновые колебания, одноосный монокристаллический 

гексаферрит M-типа, бариевый гексаферрит, высокочастотный магнитный 

гистерезис, доменная структура. 

SUMMARY 

Nikytenko A.L. Spectral characteristics of elementary excitations in M-type 

hexaferrites in mm-wave range. – Qualifying scientific work should be treated as 

a manuscript. 

The thesis is submitted to acquire the scientific degree of Candidate of Sciences 

in Physics and Mathematics, specialty 01.04.03 – radio physics. – Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 

2019. 

This work is dedicated to the experimental study of frequency-field dependences 

of magnetostatic (MSO) and hybrid electromagnetic-spin oscillations (EMSO) in a 

single-crystal barium hexaferrite BaFe12O19 with controlled domain structure (DS), as 

well as composite structures on its basis; and to the development of the cylindrical 

domain structure (CDS) regularization method. 

The method of CDS regularization in a single-crystal barium hexaferrite has 

been proposed. The influence of the CDS regularization on the characteristics of the 

MSO spectrum in the barium hexaferrite is analyzed and it is established that in the 
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fields of regularization within the limits Hreg = 3 ÷ 3.6 kOe it is possible to increase 

the intensity of the high-frequency domain MSO mode by at least ΔS11 ≈ 4.5 dB. 

The phenomenon of hybridization of the lowest frequency experimental MSO 

mode in a BaFe12O19 plate with electromagnetic mode of a quartz dielectric resonator 

(DR) in the form of a disk was recorded, for three types of DS — stripe DS (SDS), 

CDS and CDS with inclusions of SDS with the application of an external magnetic 

field H0 perpendicular to the axis of easy magnetization (Н0⊥EAM). The 

simultaneous hybridization of both low-frequency MSO modes with the 

electromagnetic mode of DR in the studied composite ferrite-dielectric structure with 

pre-created CDS and CDS with SDS inclusions was revealed, as a result, three hybrid 

quasi-electromagnetic modes were obtained simultaneously for the first time even in 

the absence of a magnetization field. 

Tunable ferrite-dielectric resonator is proposed. The magnetic tuning of the four 

hybrid electromagnetic-spin oscillations modes frequencies can be more than 1 GHz 

in such a resonator in the case of pre-formed CDS with SDS inclusions at a change of 

the field H0 in the range of 0 ÷ 4.79 kOe, which is confirmed by the patent for the 

useful model. 

The generalization and analysis of the properties of high-frequency magnetic 

hysteresis inherent to single-crystal M-type hexaferrites was carried out. It has been 

shown experimentally that during the demagnetization of barium hexaferrite after 

formation of inversely magnetized domain germs, the instantaneous displacement of 

the domain boundaries does not occur until further reduction of the external magnetic 

field H0 below a certain value. In a series of experiments, it was found a shift of the 

MSO frequency-field dependence into the high-frequency region because of the 

decrease of the Hsat value for thick specimens (tf > 100 μm). 

Tunable bandpass filter is proposed which consists of connected waveguides of 

the 6-mm standard, the connection between them is provided by a plate of an uniaxial 

single-crystal hexaferrite placed in a supercritical slit on the side walls of the 

waveguides. It was established that the module of the transmission coefficient S21 in 

the filter may vary by more than an order, depending on the type of the formed DS 

for the same hexaferrite sample. 

Key words: magnetostatic oscillations, hybrid electromagnetic-spin oscillations, 

uniaxial single-crystal M-type hexaferrite, barium hexaferrite, high-frequency 

magnetic hysteresis, domain structure. 


