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АНОТАЦІЯ 

 

Нікитенко А.Л. Спектральні характеристики елементарних збуджень 

гексаферитів М-типу у 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. 

Робота присвячена експериментальному дослідженню частотно-польових 

залежностей (ЧПЗ) спектрів магінтостатичних (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; розробці методики 

регуляризації циліндричної доменної структури (ЦДС). 

Високочастотні спектри магнітостатичних та гібридних коливань в 

BaFe12O19 досліджувались за допомогою автоматизованих панорамних 

вимірювачів КСХН та ослаблення Р2–68 і Р2–69 у 6-міліметровому (мм) та 4-

мм діапазонах довжин хвиль. У експериментах вимірювалась частотна 

залежність модуля коефіцієнта відбиття S11 зразків BaFe12O19 розміщених на 

короткозамикачі вимірювальної секції прямокутного хвилеводу, розташованої 

між полюсами електромагніту. Зразки гексафериту представляли собою 

пластинки у формі прямокутного паралелепіпеду, а також диску. Деякі з 

досліджених зарзків для міцності конструкції були приклеєні до кварцової 

пластинки. Вісь легкого намагнічування (ВЛН) була зорієнтована 

перпендикулярно до поверхні зразків. ДС створювалась польовим методом з 

використанням електромагніту та вимірювача магнітної індукції Ш1–8. 

Відтворюваність ДС, а отже, максимальна ідентичність спектрів МСК при 

кожному циклі вимірювань досягалась, зокрема, за допомогою металевих 

парамагнітних матриць, розроблених у лабораторії, де виконувалась дана 
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робота. Контроль та візуалізація ДС проводилась за допомогою 

комп’ютеризованого інфрачервоного поляризаційного мікроскопа МИК–4. 

Запропоновано і експериментально підтверджено методику регуляризації 

ЦДС в монокристалічному барієвому гексафериті, що полягає в прикладенні 

поля Н0||ВЛН, меншого за величиною від поля насичення. Збільшення 

прикладуваного поля відбувалось поступово до певної фіксованої величини Нрег 

– поля регуляризації, після чого знову зменшувалось до нуля; проводилось 

декілька аналогічних циклів. Це призводить до поступового «затирання» 

доменів, що мають аномально малі розміри. Як результат, домени 

розташовуються в максимально вигідному енергетичному положенні і 

покращується гексагональна конфігурація. 

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 у барієвому гексафериті. Показано 

експериментально, 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. 

Експериментально досліджено ЕМСК у ферит-діелектричній структурі, що 

складалась з пластинки BaFe12O19 у формі прямокутного паралелепіпеду 

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 диску 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). Як результат, вперше зафіксовано явище 

гібридизації найнижчої по частоті експериментальної моди МСК з власною 
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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'' при відсутності поля підмагнічування. 

За результатами експериментальних досліджень польових залежностей 

спектрів гібридних ЕМСК запропоновано перебудовуваний ферит-

діелектричний резонатор, 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 

модель. Магнітна перебудова частот чотирьох мод гібридних ЕМСК 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. 

Проведено узагальнення та аналіз властивостей високочастотного 

магнітного гістерезису притаманного монокристалічним гексаферитам М-типу. 

На прикладі монокристалічної пластинки BaFe12O19 розмірами 

a×b = 3,3×1,65 мм
2
 і товщиною tф = 15 мкм, приклеєної до тонкої кварцової 

підкладинки, проведено детальне експериментальне дослідження гістерезису 

ЧПЗ найнижчої по частоті експериментальної моди МСК, яка в насиченому 

стані зразка  співпадає з розрахунковою модою феромагнітного резонансу 
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(ФМР), і модової структури прямих об’ємних МСК при полях H0, спрямованих 

по нормалі до поверхні зразків (H0||ВЛН). 

Прийнято вважати, що зразок переходить у доменний стан одночасно з 

утворенням зародків зворотної намагніченості, тому виявити їх 

експериментально неможливо. Проведений у 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, у якому одночасно 

спостерігаються резонансні моди, що відповідають частотам насиченого 

(однодоменного) і багатодоменного станів гексафериту. 

Досліджено вплив товщини зразків монокристалічного BaFe12O19 на 

характеристики високочастотного гістерезису ЧПЗ найнижчої по частоті моди 

МСК. Експеримент проведено на чотирьох зразках у формі прямокутного 

паралелепіпеду та диску різних розмірів, 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, тобто поля переходу зразка з доменного стану в насичений, для 

товстих зразків (tф > 100 мкм). 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 величина 

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). 
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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. 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 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). Найкращий модуль коефіцієнта передачі S21 даного 

лабораторного зразка становив 37 дБ. При цьому 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. 

Встановлено, що модуль коефіцієнту  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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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. 

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 of Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 

2019. 

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

dependencies 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; development of the 

cylindrical domain structure (CDS) regularization method. 

 High-frequency spectra of magnetostatic and hybrid oscillations in BaFe12O19 

was investigated using automated scalar network analysers P2-68 and P2-69 in 6-

millimeter (mm) and 4-mm wavelength bands. In experiments, the frequency 

dependence of the reflection coefficient module S11 of BaFe12O19 samples placed on 

the short-circuitor of the measuring section of a rectangular waveguide, located 

between the electromagnet poles, was measured. Samples of hexaferrite were in the 

form of a rectangular parallelepiped, as well as a disk. Some of the investigated 

samples for structural strength were glued to a quartz-crystal substrate. The easy 

magnetization axis (EMA) was oriented perpendicularly to the surface of the 

samples. DS was created by field method using an electromagnet and magnetic 

induction meter Ш1–8. The reproducibility of the DS and, therefore, the maximum 

identity of the MSC spectra at each measurement cycle was achieved, in particular, 

with the help of metal paramagnetic matrices developed in the laboratory where the 

work was performed. The control and visualization of the DS was carried out using a 

computerized infrared polarization microscope МИК–4. 
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The method of CDS regularization in a single-crystal barium hexaferrite has 

been proposed and experimentally confirmed. It is as follows. H0 of a value, which is 

less than the saturation one Hsat was directed along EMA of the hexaferrite platelet 

with an already formed CDS. The increase of applied field occurred gradually to a 

certain fixed value Hreg — field of regularization, after which it again decreased to 

zero; several similar cycles were repeated. It leads to a gradual “wiping” of domains 

that are abnormally small. As a result, domains are located in the most advantageous 

energy position, and the hexagonal configuration is improved. 

For the first time a complex experimental study was conducted, which shows the 

influence of the quality of a regularized CDS, which was controlled by visual 

observation and statistical analysis using «ImageJ» application, on the characteristics 

of the MSO spectrum in barium hexaferrite. It is shown experimentally that in the 

fields of regularization within the limits Hreg = 3 ÷ 3.6 kOe it is possible to increase 

the intensity of the high-frequency MSO mode ω3 not less than on ΔS11 ≈ 4.5 dB. 

It was found that the optimal regularization field is Hreg = 3.3 ÷ 3.4 kOe. The 

critical field after which the CDS begins to turn into a strip is Hreg = 3.6 kOe. 

Experimaentally investigated the hybrid EMSO in a ferrite-dielectric structure 

consisting of a rectangular parallelepiped of BaFe12O19 having dimensions of a×b = 

3.85×2.5 mm
2
 and a thickness of tf = 35 μm glued to a 145-micron thickness quartz-

crystal substrate and quartz dielectric resonator (DR) in the form of a disc with a 

diameter D = 1,7 mm and a height h = 1,57 mm, glued to the substrate; the external 

magnetic field H0 was directed along the surface of the samples (Н0⊥EMA). As a 

result, the phenomenon of hybridization of the lowest frequency experimental MSO 

mode with electromagnetic mode of DR was recorded for the first time for the 

following three types of DS — stripe DS (SDS), CDS and CDS with SDS inclusions. 

The simultaneous hybridization of both low-frequency MSO modes with the 

electromagnetic DR mode 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 magnetization fields. In the case of CDS with SDS inclusions, the 
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interaction of low-frequency MSO modes with electromagnetic DR mode gives a 

more efficient excitation of the hybrid quasi-electromagnetic mode ωqEM2'' in the 

absence of a magnetization field. 

Based on the results of the performed experimental studies of field dependences 

of the hybrid EMSO spectra, a tunable ferrite-dielectric resonator was proposed, 

which is confirmed by a patent for a utility model. The principle of it is based on the 

electromagnetic-spin interaction of the electromagnetic field of cylindrical DR mode 

and the magnetostatic fields of the BaFe12O19 MSO modes in the composite ferrite-

dielectric structure excited by the external waveguide electromagnetic wave. The 

magnetic tuning of the four hybrid EMSO modes frequencies in such a resonator with 

a pre-formed CDS with SDS inclusions can be more than 1 GHz with tuning gradient 

of more than 209 MHz/Oe when the field H0 is changed within 0 ÷ 4.79 kOe. The 

behavior of these frequencies in the aforementioned range of fields H0 is close to the 

linear, which is an important practical argument for the construction of spin-wave 

electronic devices. 

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

hysteresis inherent to single-crystal M-type hexaferrites was carried out. A detailed 

experimental study of the hysteresis of the frequency-field dependence of the lowest 

frequency experimental MSO mode, which in the saturated state of the sample 

coincides with the calculated mode of ferromagnetic resonance (FMR), and the 

modes structure of direct volume MSO at fields H0 directed along the normal to the 

surface of the samples (H0||EMA) was performed using a single-crystal plate of 

BaFe12O19 with dimensions a×b = 3.3×1.65 mm
2
 and a thickness tf = 15 µm glued to 

a thin quartz substrate. 

It is assumed that the sample passes into the domain state simultaneously with 

nucleation of oppositely magnetized domains, as a result of which it is impossible to 

reveal such domains experimentally. The experiment carried out in this work shows 

that after the formation of domains of reverse magnetization, the displacement of the 

domain limits does not occur until further decrease of the value of the external 

magnetic field H0 below a certain value. Thus, for the first time, a two-phase state 
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was observed experimentally, in which simultaneously resonance modes are observed 

corresponding to the frequencies of both the saturated (singledomain) and 

multidomain states of hexaferrite. 

The influence of the thickness of monocrystalline BaFe12O19 samples on the 

characteristics of high-frequency magnetic hysteresis has been studied. The 

experiment was carried out using four samples in the form of a rectangular 

parallelepiped and a disc of different sizes, their thickness was reduced by grinding 

the surface in the range 733 ÷ 17 μm. The experimental fact was found to be the shift 

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

the decrease of the Hsat value, that is, the transition field of the specimen from the 

multidomain state to the saturated, for thick specimens (tf > 100 μm). This feature 

must be taken into account when designing the functional elements of mm-band 

devices based on barium hexaferrites. 

The strict dependence of the hysteresis value δHhyst, which is defined as the 

difference between the fields Hsat and the transition field of the sample from the 

saturated to the multidomain state Hbr, upon decreasing of the samples thickness was 

not detected. Accordingly, the field dependence of Hbr obeys the change in the value 

of Hsat and in general has a similar character at different thicknesses of the sample. 

However, it has been established that the average hysteresis value δHhyst, obtained 

after a series of measurements at different thicknesses of the sample, is its 

characteristic, different from other specimens. This circumstance may indicate a 

difference in the quality of materials, that is, a different number of defects (magnetic 

inhomogeneities). 

A transmission line is proposed consisting of connected waveguides of the 6-mm 

standard, the connection between them is provided by a plate of a uniaxial single-

crystal hexaferrite placed in a supercritical slit on the side walls of the waveguides. 

To excite the magnetostatic waves (MSW) in the input waveguide section and the 

inverse transformation of their energy into the electromagnetic wave in the output, 

antennas are glued to the surface of the hexaferrite plate perpendicularly to its long 

side. This line can be used for experimental investigation of the excitation and 
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propagation of the mm-band MSW in uniaxial single-crystal hexaferrites, as well as 

the creation of controlled bandpass filters and delay lines. 

Experimental studies of a tunable bandpass filter, representing the proposed 

transmission line introduced into a constant magnetic field H0, were carried out by 

microwave spectroscopy method. A plate of BaFe12O19 with dimensions a×b = 

2.25×7.85 mm
2
 and a ferrite thickness tf = 27 μm, glued to a quartz substrate of 

110 µm thick was used in the filter. In hexaferrite, an SDS was created, in which the 

domain boundary (DB) was oriented perpendicularly to the variable magnetic field of 

the wave h (DBh). The best transmission coefficient module S21 of this laboratory 

sample was 37 dB. It is experimentally shown that in the investigated filter, in the 

competition of optimal conditions for signal excitation and attenuation during its 

transmission, the most essential are losses during the propagation of MSO in 

hexaferrite. 

It is established that the module of the transmission coefficient S21 of MSW in 

BaFe12O19 plate can be varied by more than an order, depending on the created DS 

type for the same sample. At the same time, it has been shown that the lowest level of 

insertion loss in the experimentally investigated transmission line based on single-

crystal platelet of BaFe12O19 can be achieved within two conditions — maximal 

intensity and minimal bandwidth of magnetostatic resonances in hexaferrite platelet. 

The bandwidth of the magnetostatic resonances depends on the quality of the DS 

formed in the hexaferrite. Thus, the relevance of the study of the DS regularization 

becomes acute. 

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

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

magnetic hysteresis, domain structure.  
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. 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, такі як залізо-ітрієвий гранат (ЗІГ) широко 

використовуються як активні компоненти в багатьох мікрохвильових 

пристроях, таких як циркулятори, ізолятори та фазообертачі. Це відіграло 

важливу роль для розвитку технологій мм-діапазону. Ключовими фізичними 

явищами в магнітних міліметрових приладах є феромагнітний резонанс (ФМР), 

збудження і поширення магнітостатичних хвиль (МСХ) і коливань (МСК), 

ефекти Фарадея та зміщення поля. Безвідносно до принципу роботи, робоча 

частота таких приладів визначається, по суті, частотою ФМР у 

використовуваному магнітному матеріалі. Гранати характеризуються низькими 

полями магнітокристалографічної анізотропії Ha і, відповідно, мають низьку 

частоту ФМР в мм-діапазоні. 

Робочу частоту діючих магнітних приладів мм-діапазону на основі ЗІГ 

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 

порядку 10 ÷ 18 ГГц.  

Потенційно можливим рішенням проблеми мініатюризації і 

енергоефективності магнітних приладів мм-діапазону є використання 

монокристалічних гексаферитів М-типу, до яких відносять свинцевий 

PbFe12O19, барієвий BaFe12O19 і стронцієвий SrFe12O19. Разом з тим, можливість 
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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 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 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, таких як спектрів елементарних магнітних збуджень і властивий 
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їм гістерезис, а також явища гібридизації коливань, на сьогоднішній день 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 в складеній 

ферит-діелектричній структурі з барієвим гексаферитом при попередньо 

створених доменних структурах трьох типів: циліндричної, смугової та 

циліндричної з включеннями смугової. 
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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. 

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 домішками СДС при дотичному намагнічуванні. Як наслідок, 
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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 включеннями 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 розмагнічуванні 

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 

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 
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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] — 

експериментальне дослідження методом НВЧ спектроскопії процесів 

зародкоутворення при розмагнічуванні монокристалічного барієвого 
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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;  [3] — 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; 

[4] — отримання експериментальних спектрів МСК і вимірювання їх 

гістерезисних характеристик, створення  ДС і їх контроль, розрахунок ЧПЗ 

МСК, брав участь у колективному написанні статті; [5] — проведення 

експериментальних 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; [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; 
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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". 

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

гібридизації МСК та високочастотному магнітному гістерезису в 

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 
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(«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. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ЗА ТЕМОЮ НАУКОВОЇ РОБОТИ 

 

1.1. Властивості гексаферитів М-типу та  їх спектральні 

характеристики в мм-діапазоні 

 

 В наш час існує беззаперечна потреба в розробці приладів мм-діапазону, 

зокрема в області 30 ÷ 100 ГГц, що викликано наступними передумовами [1]: 

  хвилі мм-діапазону є широкосмуговим частотним ресурсом, що в 

прикладному аспекті може мати різноманітні використання; 

  новітні системи бездротового та супутникового зв’язку потребують 

використання мм-діапазону частот; 

  електромагнітне випромінювання мм-діапазону може проникати крізь 

хмари, туман та різні типи диму, що є не прозорим для видимого чи 

інфрачервоного діапазонів світла. 

До основних параметрів феритів відносять намагніченість насичення 4πМ0, 

поля магнітокристалографічної анізотропії, ширину лінії ФМР 2∆H [2]. 

Величини 4πМ0 і полів магнітної анізотропії визначають частотний діапазон, а 

2∆H — магнітні втрати надвисокочастотних (НВЧ) приладів, побудованих на їх 

основі. 

Відомим магнітним матеріалом, що набув широкого застосування у 

сантиметровому діапазоні (см-діапазон), є ЗІГ. Головною перевагою, що 

зумовила його практичну цінність є вузька лінія ФМР. Так, ще перші 

експерименти по дослідженню процесів релаксації в сферичних 

монокристалічних резонаторах ЗІГ показали, що 2ΔH становить 0,52 E для 

якісних зразків [3]. Разом з тим, як показано в [2], для епітаксійних плівок ЗІГ, 

товщинами 0,2 ÷ 4,1 мкм, вирощених на підкладинці з галій гадолінієвого 

гранату (ГГГ) методом рідкофазної епітаксії, характерна ширина лінії ФМР 

становила 2ΔH =  0,47 ÷ 2,14 Е. Як зазначається в [4], за умови відсутності 
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дефектів у зразку ЗІГ величина 2ΔH обумовлена механізмом релаксації Касуя-

Ле-Кроу може становити порядку 0,15 Е на частотах до 10 ГГц при кімнатній 

температурі. Однак, величини магнітних параметрів ЗІГ, такі як 4πM0 = 1740 Гс 

і поле кубічної анізотропії Нк ≤ 100 Е, зумовлюють верхню частотну межу 

використання приладів на їх онові на рівні близько 18 ГГц, адже збільшення 

робочої частоти веде до використання значних намагнічуючих полів, а отже, до 

збільшення маси, розмірів та споживаної потужності таких приладів [1]. 

Слід відзначити, що виявлені власні резонансні коливання в дискових 

резонаторах з монокристалічного ЗІГ, про які йдеться в роботі [5] відкривають 

можливі перспективи використання приладів на основі ЗІГ в мм-діапазоні 

частот. Так, на двох зразках з діаметром D = 1,2 мм, висотою h = 0,26 мм і 

D = 1,6 мм, h = 0,45 мм показано, що частоти резонансних мод лежать у області 

83 ÷ 87 ГГц і 51,5 ÷ 55 ГГц, відповідно, при полях Н0 = 0 ÷ 1,4 кЕ. Прототип 

керованого магнітним полем фазообертача з використанням згадуваних вище 

магніто-динамічних резонансів у дисках ЗІГ представлено в роботі [6]. Так, 

створені фазообертачі з робочими частотами 55,8 ГГц і 83,9 ГГц, що 

забезпечують зсув фази на 30°, і модуль коефіцієнта передачі S21 0,2–1,2 дБ і 1–

1,5 дБ, відповідно, при полях до 1,6 кЕ. 

Потенційно можливим рішенням проблеми мініатюризації і 

енергоефективності приладів мм-діапазону є використання монокристалічних 

гексаферитів М-типу, яким притаманні великі поля магнітокристалографічної 

анізотропії На [1, 7]. Гексаферитами М-типу називають тверді оксидні 

з’єднання з загальною формулою MFe12О19 (М = Ba
2+

, Sr
2+

, Pb
2+

) і мають 

кристалічну структуру подібну до магнетоплюмбіту PbFe7.5Mn3.5Al0.5Ti0.5O19 [8]. 

Барієвий гексаферит BaFe12O19 характеризується великим полем На = 17 кЕ та 

значною величиною магнітного параметру 4М0 = 4,7 кГс, що забезпечує 

збудження ФМР в  мм-діапазоні навіть у відсутності поля Н0 [9]. 

Барієвий гексаферит М-типу складається з щільно упакованих шарів іонів 

оксигену O
2-

. У певних шарах іони O
2-

 замінені іонами барію Ba
2+

, які близькі 

до них за розміром. Такі шари формують чотири фундаментальні блоки S, S*, R 
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та R*, серед яких S* і R* можуть бути отримані шляхом повороту блоків S і R 

на 180° [1]. Кристалічну структуру BaFe12O19 зображено на рис. 1.1 [10]. 

 

 

Рис. 1.1. Кристалічна структура BaFe12O19: елементарна комірка (а), позиції 

іонів по блокам (S,RS*R*) і відносна орієнтація магнітних моментів (б) [10]. 

 

Магнітні параметри монокристалів BaFe12O19, такі як  На та 4М0  можна 

змінювати в широких межах шляхом заміщення атомів Fe [11–23]. Це дозволяє 

значним чином змінювати частоту ФМР у таких матеріалах. Зокрема, для Al-

заміщеного барієвого гексафериту М-типу (BaAlxFe12-xO19), завдяки збільшенню 

поля На до понад 30 кЕ вдається підвищити робочі частоти резонаторів до 

100 ГГц [11, 12]. Разом з тим, заміщення атомами Sc (BaScxFe12-xO19) при x ≈ 1,7 

призводить до зменшення На практично до нуля, що веде за собою зміщення 

частот ФМР в низькочастотну область аж до частот см-діапазону [11, 13]. Разом 

з тим, як показано у роботі [19], заміщення атомами Ti збільшує тангенс кута 

діелектричних втрат, а отже, такі гексферити можуть бути використані як 

радіопоглиначі, зокрема в таких мікрохвильових приладах, як фазообертачі, 

дільники потужності та атенюатори. 
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Комплексна магнітна  ̇ і діелектрична  ̇ проникності монокристалічного 

BaFe12O19, випеченого при температурі 920 °С при різних концентраціях 

домішок Bi2O3, у мм-діапазоні досліджена у роботі [24]. Як показано на рис. 1.2 

і рис. 1.3, при збільшенні концентрації Bi2O3 від 0 до 5% дійсна частина  

 

 Рис. 1.2. Частотна залежність комплексної магнітної приникності  ̇ 

BaFe12O19 при різних концентраціях домішок Bi2O3 [24]. 

 

 

Рис. 1.3. Частотна залежність комплексної діелектричної приникності  ̇ 

BaFe12O19 при різних концентраціях домішок Bi2O3 [24]. 
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магнітної проникності    змінюється у межах 1,1 ÷ 1,6, а уявна     залишається 

не змінною і становить 10
-2

. Разом з тим, концентрація Bi2O3 значно впливає на 

дійсну частину діелектричної проникності   , яка зростає з 9 до 18 у діапазоні 

26,5 ÷ 40 ГГц (рис. 1.3). 

Значною оптимізацією при створенні функціональних пристроїв НВЧ 

електроніки інтегрально-планарного виконання є використання плівкових 

гексаферитів М-типу [25]. Дані плівки вирощуються на різних підкладинках, 

однак, як показують експериментальні дослідження, найбільш якісні плівки 

вдається отримати при високотемпературному вирощуванні (температури вище 

900 ºС) на підкладинках, що мають подібну до гексафериту структуру 

кристалічної гратки, а саме сапфір, Al2O3, MgO та галій гадолінієвий 

гранат (ГГГ) [25]. Аналогічно монокристалічним гексаферитам, робочу частоту 

приладів на основі плівкових гексаферитів можна змінювати заміщенням 

атомів Fe. Так як показано в [26], при зміні ступеню заміщення x атомами Al в 

межах 0 ÷ 2 поле магнітокристалографічної анізотропії Ha зростає з 16,9 кЕ до 

27,5 кЕ, разом з тим намагніченість насичення зменшується 4М0 = 4,2 ÷ 

2,2 кГс. 

Однією з ключових вимог, що пред’являються до магнітних матеріалів для 

приладів мм-діапазону нового покоління є максимально низький рівень НВЧ 

втрат, який визначаються шириною резонансного піку ФМР 2ΔH і, як правило, 

вимірюється на рівні -3 дБ [25]. У роботі [27] досліджено вплив товщини плівок 

BaFe12O19 на величину 2ΔH. В експерименті використані плівки товщинами 3 ÷ 

30 мкм, які були вирощені методом імпульсного лазерного  осадження (ІЛО) на 

підкладинках з MgO товщиною 500 мкм. Характерні величини 2ΔH для плівок 

товщиною 30 мкм становили 650 ÷ 700 Е, а при товщині 3 мкм ≈ 500 Е. Однак, 

при зменшенні товщини підкладинки на 300 мкм шляхом механічного 

шліфування, а потім двохгодинного відпалу при температурі 1000 ºС вдалося 

зменшити 2ΔH до 200 Е для товстої плівки, аналогічним чином для тонкої 

отримано найкращий результат 2Н ≈ 60 Е, однак, при подальшому збільшенні 
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часу відпалу НВЧ втрати зростали. У роботі [25] досліджено характеристики 

плівок барієвого гексафериту, виготовлених різними методами. Зокрема, 

плівки, виготовлені методом ІЛО при товщинах кількох десятків мікрометрів 

мали надзвичайно вузьку лінію ФМР 2ΔH ≈ 27 Е. Більш товсті плівки, 

виготовлені методом рідкофазної епітаксії (товщини до 200 мкм) і 

трафаретного друку (товщини більші 500 мкм) мали величини 2ΔH 30 Е і до 

200 Е, відповідно. У роботі [28] для плівок BaFe12O19, виготовлених методом 

рідкофазної епітаксії на підкладинці MgO, величина НВЧ втрат на частоті 

60 ГГц становила 2ΔH = 27 Е, що, як повідомляють автори, є найкращим 

показником серед відомих експериментальних робіт. 

Переважна більшість опублікованих експериментальних робіт зосереджена 

на дослідженні гексаферитів М-типу, в яких ВЛН спрямована перпендикулярно 

до поверхні зразка [29], зокрема, вже згадані роботи в цьому розділі. Перевагою 

гексаферитів, в яких ВЛН лежить в площині зразка є вища частота ФМР при 

однаковій величині прикладеного поля H0. Як показано в роботі [30], режим 

насичення в таких гексаферитах досягається при значенні поля H0 в 2 ÷ 3 рази 

меншому, ніж для випадку орієнтації ВЛН перпендикулярно до площини 

зразка. Головним же недоліком при їх використанні в приладах мм-діапазону є 

значно більша величина НВЧ втрат [31]. Так, в роботі [29] для плівок BaFe12O19 

товщинами 1 ÷ 14 мкм, вирощених на сапфірових підкладинках методом ІЛО, 

експериментально виміряна  величина 2ΔH становила 1 ÷ 1,4 кЕ, що обмежує їх 

використання в приладах мм-діапазону. Однак, дані плівки можуть 

використовуватися в системах, де потрібен неметалічний постійний магніт в 

плівковому виконанні. Значного прогресу в зменшенні величини НВЧ втрат в 

таких плівкових барієвих гексаферитах було досягнуто в експериментальній 

роботі [31]. Так, з використанням гібридного методу ІЛО і рідкофазної епітаксії 

отримані плівки барієвих гексаферитів на сапфірових підкладинках, що мають 

2ΔH = 250 Е при товщині плівки 5 мкм і 110 Е при 20 мкм на частоті 59 ГГц. 

Слід зазначити, що завдяки гексагональній кристалічній структурі 

гексаферити М-типу мають тенденцію рости у вигляді тонких шарів, площина 
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яких перпендикулярна ВЛН. Саме тому, гексаферити мають площину 

механічного сколювання, перпендикулярну ВЛН [13]. Як повідомляється в 

роботі [29], у гексаферитах, в яких ВЛН лежить у площині зразка, 

спостерігається розділення на області у вигляді довгих смуг, паралельних одна 

одній. Таким чином, дана особливість є макроскопічним джерелом уширення 

ФМР, що виникає в наслідок дисперсії напрямку ВЛН від смуги до смуги, а 

отже, зміні умов збудження резонансу в кожній такій області. Разом з тим, 

автори припускають, що процеси двомагнонного розсіювання також можуть 

уширювати ФМР. Джерелом двомагнонних процесів може бути розсіювання на 

магнітних і кристалічних неоднорідностях, як на поверхні, так і в об’ємі зразків. 

Тому зменшенню НВЧ втрат може сприяти покращення контролю над 

механізмами росту і напруг в системі гексаферит-підкладинка. 

Монокристалічні гексаферити М-типу характеризуються типово меншими 

величинами НВЧ втрат (2ΔH) у порівнянні з плівковими. Так, в 

експериментальній роботі [32] для відшліфованої сфери BaFe12О19 діаметром 

0,4 мм отримано  величину 2ΔH ≈ 12 Е при кімнатній температурі на частоті 

53 ГГц. 

У роботі [33] вивчалася температурна (8 ÷ 300 К) і частотна (50 ÷ 75 ГГц) 

залежності ширини лінії ФМР перпендикулярно намагнічених 

монокристалічних пластинок і плівок барієвого гексафериту, створених 

методом ІЛО. Залежність 2ΔH від температури при номінальній частоті 61 ГГц 

в монокристалічних гексаферитах є не монотонною, і лежить в основному в 

діапазоні 21 ÷ 30 Е, що якісно і кількісно відрізняється від аналогічної 

залежності для плівкових гексаферитів, яка досягає пікового значення 

2ΔH = 240 Е при 20 К, після чого спостерігалося майже лінійне спадання до 

величини близько 50 Е при 300 К. Разом з тим, як для монокристалічних так і 

для плівкових зразків частотна залежність при кімнатній температурі була 

досить слабкою, близько 0,3 Е/ГГц. Однак, відмінний експериментальний 

результат отримано в роботі [34], де спостерігалося лінійне зростання величини 

2ΔH в монокристалічних дисках барієвого гексафериту зі зростанням частоти 
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ФМР в межах 55 ÷ 90 ГГц з показником 0,54 Е/ГГц, що узгоджується з теорією 

згасання Ландау-Ліфшиця. 

Експериментальному дослідженню ширини лінії ФМР у монокристалічних 

сферах барієвого і стронцієвого гексаферитів на частоті 94 ГГц присвячена 

робота [35]. Отримані температурні залежності демонструють зростання 

величини 2ΔH  при підвищені температури в межах 77 ÷ 300 К. Так для сфери 

BaFe12О19 отримано 2ΔH = 13 Е при температурі 77 К і 25 Е при 300 К, 

аналогічно для SrFe12О19 2ΔH становила 11 Е і 30 Е. Як показано 

експериментально в роботі [13], при збільшенні ступеню заміщення x атомів Fe 

в барієвому гексафериті BaFe12-xMxO19 (M = Sc, Ga, Al) в діапазоні x ≈ 0 ÷ 1 

залежність 2ΔH є не монотонною, однак, при x ≈ 1 ÷ 2 ширина лінії ФМР 

лінійно зростає. 

Чимало робіт присвячено розробці теоретичних моделей опису спектрів 

МСК в гексаферитах. У роботі [36] вперше представлені основи опису теорії 

ФМР в монокристалі BaFe12O19 при ППДС методом коефіцієнтів 

розмагнічування. Зразок знаходився в зовнішньому полі H0, направленому 

перпендикулярно ВЛН (Н0⊥ВЛН). Аналогічним чином згодом були отримані 

розв’язки задачі про частоти ФМР у пластинках одновісних кристалів з граткою 

ЦМД, у припущенні, що коливання намагніченості є однорідними в ЦМД і 

матриці [37–43]. Однак, результати отримані в даному припущенні давали 

змогу розрахувати частоти лише однієї високочастотної гілки МСК. У роботі 

[36] експериментально виявлені два резонанси у відсутності поля H0, що 

спонукало до подальших теоретичних робіт. Так, у роботі [38] базуючись на 

припущенні, що не мало належного фізичного обгрунтування в рамках теорії 

однорідного резонансу, а саме тому, що динамічна компонента 

магнітостатичного поля у матриці дорівнює нулю, вдалося отримати 

розрахунок частот одразу двох резонансних гілок виміряних за умов дотичного, 

перпендикулярного і навіть при довільному підмагнічуванні [40]. 

У роботі [41] було виявлено третю, вищу за частотою від таких у [36] 

резонансну гілку в доменному стані зразка. Для розрахунку частот була 
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розглянута теорія мод в підгратковій моделі для гратки ЦМД, що, однак, не 

дозволило задовільно описати експеримент. Згодом, у роботі [44] було 

запропоновано модель, у якій коливання намагніченості вважалися 

однорідними в циліндрах та неоднорідними в матриці, яка на границях 

елементарної комірки розбивалася на п’ять областей, у кожній з яких розподіл 

намагніченості покладався однорідним. Кількість розв’язків у такій моделі 

залежить від способу розбиття матриці на області, а також від їх кількості, у 

зв’язку з цим критерієм відбору фізичних розв’язків слугував аналіз 

інтенсивності мод. Для трьох найбільш інтенсивних мод отримано належне 

узгодження з експериментально виміряними в [41] у випадку дотичного 

намагнічування (Н0⊥ВЛН). Аналогічним чином [45, 46] розраховані спектри 

ФМР у плівках заміщених ферит–гранатів з регулярною граткою ЦМД при 

нормальному намагнічуванні. 

Теоретичному дослідженню спектрів ФМР при гратці ЦМД за допомогою 

рішення магнітостатичної задачі з використанням рівнянь Уокера присвячені 

роботи [47, 48]. Як результат, із отриманих двох резонансних гілок лише ода 

співпадала з експериментом. Співпадіння розразункових гілок ФМР з трьома 

експериментальними модами [40, 43] вдалоя досягти в [49], де разом з 

граничними умовами на границі ЦМД–матриця були використані нові граничні 

умови на поверхні елементарної комірки ЦМД. Також в рамках цієї теоретичної 

роботи передбачається модова структура двох середніх по частоті гілок і 

існування четвертої, найвищої за частотою гілки МСК в доменній області, чого 

досі не виявлено експериментально. 

У роботі [50] представлено результати теоретичного дослідження спектрів 

МСК в пластинках з граткою ЦМД, а також структури магнітостатичних полів 

у гратці ЦМД і поза нею при перпендикулярному намагнічуванні (Н0||ВЛН). 

Схема розглядуваної елементартної комірки з періодом гратки ЦМД рівним 2а і 

товщиною пластинки 2t зображена на рис. 1.4. Задача про знаходження спектра 

МСК полягала у вирішенні рівняння Уокера для магнітостатичного потенціалу 

всередині елементарної комірки і поза нею в циліндричній системі координат. 
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Припускаючи, що в одновісній пластинці з граткою ЦМД можуть існувати 

лише однорідні по товщині коливання з компонентою хвильового вектора 

kz = 0, було знято обмеження, пов’язане з верхньою частотою коливань. Як 

наслідок, стали можливими резонансні магнітні коливання з частотами: 

 

 
2 ( )a a m       (1.1) 

 

де ωa = γHa, ωm = γ4πM0, γ — гіромагнітне відношення. Умова (1.1) знаходить 

підтвердження у вищезгаданих експериментальних роботах [43, 45].  

 

 

Рис. 1.4. Схема гексагональної гратки ЦМД та елементарної комірки [50]. 

 

Використання нової граничної умови в роботі [50], яка полягає у 

застосуванні теореми Гауса про потік вектора магнітної індукції через 

поверхню, яка обмежує елементарну комірку ЦМД дозволило розв’язати задачу 

про магнітні коливання у гратці ЦМД послідовно, магнітостатично, не 

посилаючись, як у [44, 45, 51], на апріорні припущення про однорідні 
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коливання в циліндрах та неоднорідні у матриці. У плоскому випадку потік 

цього вектора через верхню та нижню грані дорівнює нулеві, оскільки 

bz = hz = ∂ψ / ∂z = 0, а потік вектора через бокову поверхню перетворюється у 

лінійний інтеграл: 

 

0 dlb
l

n                               (1.2) 

 

Остаточно, з урахуванням граничної умови (1.2),  авторами роботи [50] 

отримано систему характеристичних рівнянь, що визначають повний спектр 

власних частот мод МСК в одновісній пластинці довільної товщини з граткою 

ЦМД: 

 

 
3 2

0 1 2 3 0   a a a a    (1.3) 

 

де коефіцієнти, відповідно до позначень прийнятих у роботі [50], визначаються 

виразами: 
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де коефіцієнти визначаються за наступними формулами [50]: 
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На рис. 1.5. представлено розрахований спектр МСК у тонкій платіці 

BaFe12O19 (t = 0,5 мкм) з гексагональною граткою ЦМД у полі Н0||ВЛН. Кубічне 

рівняння (1.3) має два позитивних розв’язки, які визначають гілки ω2 та ω4, а 

рівняння п’ятої степені (1.4), має три позитивних розв’язки — гілки ω1′, ω1′′ і 

ω3. Гілки ω2 і  ω3 невироджені, тобто частота коливань залежить від індексу m 

моди МСК, а гілка ω4 вироджена, що справедливо також у випадку масивної 

пластинки ( 1
t

a
). Слід зазначити, що суттєвою відмінністю частотного 

спектру такої тонкої пластинки з граткою ЦМД від спектру масивної пластинки 

є розщеплення низькочастотної гілки ω1 на дві ω1′ і ω1′′, кожна з яких також 

вироджена по m [50]. Величина розщеплення гілки ω1 прямує до нуля при 

відповідному збільшенні товщини пластинки. Разом з тим, гілки ω1′ і ω1′′ 

перетинаються при значенні Н0, близькому до нуля. 

Спектр МСК у одновісних кристалах з ППДС досліджувався теоретично і 

експериментально в роботах [52–57]. Як показано в роботах [52, 53], 

застосування умови трансляційної інваріантності, яка відображає одномірну 

періодичність ДС, призводить до зонного характеру спектра магнітостатичних 

мод. У роботі [56] розглядалося довгохвильове наближення λ >> d, де λ — 

довжина хвилі, 2d — період ДС, при якому задача вирішувалася для однорідно 

намагніченого зразка, магнітна проникність якого дорівнює усередненій по 

періоду ДС проникності пластинки з ППДС. Однорідні по товщині (∂ψ / ∂z = 0) 
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Рис. 1.5. ЧПЗ МСК для випадку H0||ВЛН у пластинці BaFe12O19 з 

гексагональною граткою ЦМД (t = 0,5 мкм, На = 17 кЕ, 4πM0 = 4,71 кГс) 

Розрахунок згідно (1.3), (1.4), / a    [50]. 

 

МСК у масивній одновісній пластинці (d / t << 1) для випадку Н0||ВЛН 

розглядалися в роботі [57]. Тут поряд із стандартними електродинамічними 

умовами на границі розподілу магнітних фаз використовувались нові умови на 

межі елементарної комірки Вігнера–Зейтца. Дані умови випливають із теореми 

Гауса про потік вектора магнітної індукції крізь поверхню, яка обмежує 

елементарну комірку. Аналогічний підхід було раніше використано в роботі 

[49] у випадку гратки ЦМД, що дозволило належним чином описати 

експериментальний спектр МСК. 

Загальний випадок поширення МСХ вздовж доменів у одновісній тонкій 

пластинці з ППДС при Н0||ВЛН розглянуто в роботі [58]. Як і в роботі [49] для 

знаходження спектра МСК було використано систему рівнянь Уокера для 

магнітостатичного потенціалу в прямокутних координатах. Схема елементарної 

комірки ППДС, представленої в роботі [58] зображена на рис. 1.6. Дана комірка 
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є нескінченним паралелепіпедом, що утворений одним доменом, намагніченим 

вверх М (область 1), і двох напівдоменів, намагнічених у зворотному 

напрямку М (області 2 та 3). Поверхня елементарної комірки складається з 

двох граней, які співпадають з поверхнею пластинки, дві інші грані паралельні 

площині X0Z і перетинають площину X0Y по лініях аа′ та сс′ є серединними 

площинами доменів (рис. 1.6). 

 

Рис. 1.6. Схема елементарної комірки ППДС [58]. 

 

Враховуючи періодичність ППДС, автори роботи [58] зробили висновок, 

що у плоскому випадку (∂ψ / ∂z = 0), перпендикулярна до площини ДМ 

компонента вектора магнітної індукції, в серединній площині будь-якого 

домену, дорівнює нулеві. Разом з тим, для не надто товстої пластинки (d / t < 1) 

можна знехтувати потоком вектора магнітної індукції крізь грані елементарної 

комірки, які співпадають з поверхнею пластинки. У результаті була отримана  

нова гранична умова в загальному випадку (∂ψ / ∂z ≠ 0): 

 

0y y db                                                   (1.5) 
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Як зазначається в [58], у розглядуваній одновісній пластинці з ППДС, у 

загальному випадку, можливе існування лише двох власних типів МСХ: 

однорідно-поверхневих та об’ємно-однорідних. При однорідно-поверхневих 

МСХ, які є однорідними по товщині пластинки (kz = 0) і неоднорідними по 

ширині домену (ky ≠ 0), спектр власних мод ω ( kхd ), для конкретних Н0 та t, 

можна визначити з наступного дисперсійного рівняння скориставшись 

рішенням методом ітерацій: 

 

1 1(2 ) (2 ) [2 (1 2 )] 0   x x xVsh k d Ush k dn Wsh k d n                    (1.6) 

 

де n1 = d1 / d — відносний об’єм доменів з намагніченістю М↑ (рис. 1.6), а 

коефіцієнти, у відповідності до прийнятих позначень у [58], визначаються за 

наступними виразами: 
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Зацікавлення визивали дослідження граничного переходу однорідно-

поверхневих мод, при kx  0 (одночасно ky і kz  0, відповідно |k|  0), до 

однорідних коливань ФМР у тонких пластинках одновісних кристалів з ППДС, 

за умови підмагнічування Н0||ВЛН. Розклавши гіперболічні функції в ряд, і 

враховуючи, що 0,5 < n1 < 1, із дисперсійного рівняння (1.6) отримано  рівняння 

для визначення резонансних частот однорідних коливань (високочастотна 

мода) [58]: 

1 1(1 2 ) 0V Un W n                                           (1.7) 

 

Вираз для цієї ж високочастотної моди, отриманий у результаті рішення 

задачі про однорідний резонанс у тонких пластинках з ППДС [59], де зв’язок 
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між коливаннями намагніченості в сусідніх доменах, тобто граничні умови 

враховувалися введенням коефіцієнтів розмагнічування має наступний вигляд 

(верхній знак): 
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             (1.8) 

 

де коефіцієнти, відповідно до позначень прийнятих у роботі [59], визначаються 

виразами: 
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 На рис. 1.7 представлено польову залежність високочастотної моди МСК 

при нормальному намагніченні (Н0||ВЛН), суцільна лінія — розрахунок 

методом ітерацій за рівнянням (1.7), пунктирна — розрахунок за формулою 

(1.8).  

 Дисперсійне рівняння для об’ємно–однорідних МСХ в одновісній 

пластинці при Н0||ВЛН, представлене в роботі [58], має наступний вигляд: 

 

 
2 2 2sin   i i m zk t  (1.9) 

де  i iH .  1 1 2 11  i i iH H n H n — величина ефективного постійного поля 

усередненого по елементарній комірці. 

Об’ємно-однорідні хвилі в граничному випадку kx → 0 трансформуються в 

низькочастотну моду однорідних МСК [58]: 

 

2
0 0 1 1( , ) (2 1) 4 (2 1)         a zH t H H n N M M n            (1.10) 
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Рис. 1.7. Польова залежність частот однорідних коливань для 

високочастотної гілки у одновісному кристалі з ППДС при Н0||ВЛН. Суцільні 

лінії — розрахунок за формулою (1.7). Пунктирні лінії — розрахунок за 

формулою (1.8) (верхній знак). Пластинка BaFe12O19: 1 — d / t → 0, 2 — 

2t = 42 мкм, 3 — 10 мкм, 4 — 1 мкм, 5 — 0,2 мкм [58]. 
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 — відносний об’єм  

доменів з намагніченістю М, t — товщина фериту. 

Поклавши Н0 = 0, n1 = 0,5, згідно (1.10) отримуємо ω ( t ) = γ ( На  Nz M0 ). 

Натомість при наближенні до насичення, тобто при n1  1, Nz  0, маємо [58]: 

 

0 0( 4 )aH H M                                         (1.11) 

Отже, у даному граничному випадку низькочастотна мода МСК 

переходить у моду пластинки, намагніченої до насичення. 
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На рис. 1.8 представлено польову залежність низькочастотної моди МСК 

при нормальному намагнічуванні (Н0||ВЛН), суцільна лінія — розрахунок за 

виразами (1.10) і (1.11), пунктирна — розрахунок за формулою (1.8) (нижній 

знак). 

 

 

Рис. 1.8. Польова залежність частот однорідних коливань для 

низькочастотної гілки у одновісному кристалі з ППДС при Н0||ВЛН. Суцільні 

лінії — розрахунок за формулою (1.10) і (1.11). Пунктирні лінії — розрахунок 

за формулою (1.8) (нижній знак). Пластинка BaFe12O19: 1 — d / t → 0, 2 — 

2t = 42 мкм, 3 — 10 мкм, 4 — 1 мкм, 5 — 0,2 мкм [58]. 

 

Таким чином, з наведеної вище теорії випливає, що високочастотна гілка 

однорідних коливань у пластинці одновісного кристалу з ППДС знаходиться 

серед однорідно–поверхневих мод, а низькочастотна — серед об’ємно–

однорідних мод. Результати розрахунків, отриманих рішенням 
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магнітостатичної задачі при 0xk  [58] з аналогічними кривими, 

розрахованими по теорії однорідного резонансу [59], приведених на рис. 1.7 і 

1.8, показують повне співпадіння у випадку товстої пластинки (d / t << 1) для 

обох мод. Однак, при зменшенні товщини пластинки результати розрахунків 

розходяться для високочастотної гілки (рис. 1.7). Припускалось, що дане 

розходження пов’язане з тим, що магнітостатичне поле, індуковане стрибком 

динамічної намагніченості на границях доменів у [58] і в роботі [59], 

визначається, виходячи з різних фізичних принципів. У роботі [58] 

використовуються стандартні електродинамічні граничні умови, а у [59] 

застосований метод розмагнічуючих коефіцієнтів. Як продемонстровано у [59], 

у площині симетрії (z = 0) магнітостатичне поле не значно відрізняється від 

однорідного лише у відносно товстих пластинках, тобто при d / t ≤ 1 і стає 

істотно неоднорідним у тонких, де d / t > 1, а отже, уявлення про однорідний 

резонанс не є достатньо строгим. 

Розраховані частоти низькочастотної моди МСК (рис. 1.8) у рамках теорій 

[58] і [59] належним чином співпадають і при тонких товщинах одновісної 

пластинки. Це обумовлено тим, що низькочастотна гілка належить до 

об’ємно-однорідних МСХ при kx  0, ky = 0, тобто коливання однорідні у 

напрямку перпендикулярному ДМ, а отже, МСХ, які розповсюджуються 

вздовж ДМ (вісі ОХ) немовби не “відчувають” границі між доменами. Саме 

тому відмінності у теоретичних підходах, пов’язані з врахуванням впливу ДМ 

на криві ω ( Н0, t ), не відіграють жодної  ролі [58]. 

При дослідженнях частотно-польових залежностей ФМР у двох 

протилежних напрямках підмагнічування Н0||ВЛН в епітаксійних плівках 

BaFe12O19, у роботах [60, 61], було виявлено явище невзаємного ходу згаданих 

залежностей,  тобто явище гістерезису. У роботі [61] дано фізичну 

інтерпретацію плавній зміні частот ФМР при переході епітаксійної плівки 

BaFe12O19 з насиченого (однодоменного) стану в багатодоменний. Автори 

припускають, що плівка не представляє собою однозв’язної магнітної області, а 
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може складатися з окремих блоків, в яких доменна структура (ДС) 

зароджується при різних значеннях зовнішнього магнітного поля H0. 

Результати експериментальних досліджень гістерезису ЧПЗ ФМР у 

монокристалічних зразках BaFe12O19 вперше представлені в роботі [62]. Також 

виконано співставлення параметрів високочастотного гістерезису fр = f(H0) з 

нормованою статичною петлею намагніченості M/Mнас = f(H0). Показано, що на 

відміну від плівок, в монокристалічних зразках BaFe12O19 відбувається 

стрибкоподібна зміна частоти ФМР при переході гексафериту в 

багатодоменний стан. Дослідженню величини підмагнічуючого поля — поля 

зриву Hзр, при якому відбувається такий перехід, присвячена робота [63]. 

Показано, що Hзр зменшується при збільшенні величини максимального 

постійного поля підмагнічування H0max до певної величини H0i, після якої Hзр 

залишається практично незмінним і визначається лише розмагнічуючими 

полями і магнітними параметрами кристалу. 

Слід зазначити, що дослідження характеристик високочастотного 

магнітного гістерезису цікаві як із наукової так і практичної точок зору. 

Зокрема, у роботі [64] запропонована ідея використання явища гістерезису 

частотно-польової залежності (ЧПЗ) феромагнітного резонансу (ФМР) в 

монокристалічних гексаферитах для створення імпульсно-перемикального 

резонатора мм-діапазону, принцип дії якого полягає в швидкій зміні частоти 

гексаферитового резонатора завдяки зміні його магнітного стану. 

Шаруваті ферит-діелектричні структури, завдяки виникненню в них ряду 

надзвичайно цікавих фізичних і практично важливих ефектів, займають 

особливе місце в сучасних теоретичних і експериментальних НВЧ 

дослідженнях. Інтерес до їх вивчення обумовлений перш за все можливістю 

застосування таких ефектів для реалізації функцій подвійного управління 

(електричного і магнітного) НВЧ характеристиками спін-хвильових пристроїв 

[65, 66], що вигідно вирізняє дані структури серед інших перспективних НВЧ 

матеріалів мікро- та наноелектроніки [67,  68]. 
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З огляду на існування в шаруватих ферит-діелектричних структурах 

різноманітних польових ефектів на сьогоднішньому етапі досліджень 

гексаферитів сформувалися три головні напрями. Так, значна увага 

приділяється області досліджень, що охоплює магнітострикційні явища в 

системах гексаферит-сегнетоелектрик, де визначальну роль в електричному 

керуванні спектральними характеристиками магнітних збуджень фериту грають 

механічні п'єзоелектричні напруги на інтерфейсному переході феромагнітної і 

сегнетоелектричної підсистем [69–71]. Багатообіцяючі перспективи способам 

електричної перебудови в даних структурах відкривають також так звані 

мультифероїки — фероелектрики, в межах кристала яких існує сильний зв'язок 

магнітної і електричної впорядкованостей. Такий магнітоелектричний ефект 

при кімнатній температурі нещодавно був виявлений і в гексаферитах М-типу 

[72, 73]. Крім цього, не менш цікавими та перспективними є електродинамічні 

ефекти, в основі яких лежить взаємодія в таких складених ферит-діелектричних 

структурах високочастотних полів спінової і електромагнітної природи 

[65, 74, 75]. Як наслідок, гібридні електромагнітно-спінові хвилі (ЕМСХ), 

утворені в даних структурах, характеризуються абсолютно новими 

дисперсійними властивостями. Про це свідчать останні теоретичні розробки з 

цієї проблематики [76], побудовані з урахуванням електромагнітного 

запізнювання і основуються на спільному інтегруванні рівняння руху 

намагніченості і повної системи рівнянь Максвела. Поряд з цим, була врахована 

обмінна взаємодія, а також досліджено вплив довільного закріплення спінів на 

поверхнях феромагнітної плівки [77], що грає істотну роль у формуванні 

спектра спінових хвиль у порівняно тонких феромагнітних плівках, особливо 

отриманих в єдиному технологічному циклі [67, 78] . Відповідно, для шаруватої 

структури типу метал-діелектрик-діелектрик-ферит-діелектрик-діелектрик-

метал (МДДФДДМ), отримано неявне дисперсійне рівняння для точного опису 

спектрів і дисперсійних характеристик ЕМСХ у довільно намагніченій до 

насичення структурі [76], яке дозволяє здійснювати також аналіз структур, що 

містять шари сегнетоелектричних матеріалів з високим значенням 
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діелектричної проникності [74]. Слід зазначити, що можливість практичного 

застосування вищезазначених теоретичних розробок успішно доведена при 

експериментальному дослідженні шаруватих ферит-діелектричних структур на 

основі залізо-ітрієвого граната (ЗІГ) в см-діапазоні [74, 79]. 

Теоретичним і експериментальним дослідженням гібридних 

електромагнітно-спінових хвиль (ЕМСХ) і коливань (ЕМСК) у шаруватих 

ферит-діелектричних структурах на основі гексаферитів М-типу присвячена 

зовсім незначна кількість робіт [80–83]. Експериментальним шляхом вивчалися 

як вузькосмугова електрична перебудова ЕМСК [81], так і широкосмугова 

магнітна перебудова постійним полем Н0, в основному в області насиченого 

стану гексаферита [82]. Так, в роботі [82], для складеного резонатора 

монокристалічний стронцієвий гексаферит-гексагалат стронцію, в інтервалі 

частот 60-75 ГГц, спостерігали явище гібридизації однієї електромагнітної і 

двох магнітостатичних мод при перпендикулярному намагнічуванні полем Н0 

(Н0||ВЛН). У той же час, у роботі [83], явище гібридизації електромагнітних і 

магнітостатичних коливань у складених ферит-діелектричних резонаторах з 

монокристалічним магнетоплюмбітом, барієвим і стронцієвим гексаферитами 

детально досліджувалися не тільки при насиченому стані гексаферита, тобто 

при полях Н0 = 5 ÷ 10 кЕ, але і в багатодоменній області. Зокрема, для 

попередньо створеної в гексафериті ЦДС, у зазначених складених ферит-

діелектричних резонаторах вперше було отримано гібридизацію двох із трьох 

існуючих мод МСК з електромагнітною модою кварцового діелектричного 

резонатора (ДР) у інтервалі Н0 = 0 ÷ 4 кЕ. 

На сьогоднішній день розроблені різноманітні методи синтезу 

гексаферитів М-типу. Серед них виділимо такі основні технології виготовлення 

плівкових гексаферитів як рідкофазна епітаксія [29], імпульсне лазерне 

осадження (ІЛО) [32, 84], трафаретний друк [85] і метал-органічний розпад [86]. 

Об’ємні монокристали отримуються методами вирощування із розчину в 

розплаві [87] і потоку [88]. 
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Отже, наведений огляд наукових робіт по експериментальному і 

теоретичному дослідженню гексаферитів М-типу демонструє зростаючий 

інтерес до створення та дослідження властивостей гексаферитів та складених 

ферит-діелектричних структур на їх основі. Особливу увагу привертає 

дослідження характеристик заміщених гексаферитів. Чималі зусилля 

спрямовані на поліпшення релаксаційних характеристик гексаферитів, 

особливо у плівковому виконанні. 

Разом з тим, залишаються недостатньо дослідженими явища гібридизації 

електромагнітних і спінових коливань, а також особливості поширення МСХ в 

монокристалічних гексаферитах при 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. 

 

1.2. Принципи формування та отримання типів ДС у 

монокристалічних гексаферитах 

 

У відсутності зовнішніх магнітних полів при охолоджені феромагнітного 

кристалу нижче температури Кюрі в ньому виникає певна конфігурація 

областей спонтанної намагніченості, яку називають доменною структурою. Під 

цим терміном розуміють поєднання розмірів, форми, взаємного розташування 

доменів, орієнтації вектора спонтанної намагніченості M у доменах і доменних 

межах (стінках). Кожен домен намагнічений до насичення, причому 

намагніченість M в них орієнтована вздовж певного напрямку, який 

називається віссю легкого намагнічування (ВЛН). Хід кривої намагнічування, 

тобто залежність намагніченості феромагнетика від зовнішнього магнітного 

поля М = f(H0), визначається процесами виникнення, формування і зникнення 

ДС [89]. 

У відсутності зовнішнього магнітного поля енергія феромагнетика 

визначається такими основними складовими: обмінна енергія, енергія магнітної 
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кристалографічної анізотропії, енергія магнітопружної взаємодії та 

магнітостатична енергія, пов’язана з розмагнічуючими полями [90].  

Рівноважний розподіл намагніченості в феромагнетику визначається 

мінімумом його вільної енергії. При однорідному розподілі намагніченості 

мінімуму досягають обмінна енергія та енергія магнітної кристалографічної 

анізотропії. Причому обмінна енергія визначає лише величину вектору 

намагніченості M, однак, не вказує його напряму, який фіксується 

релятивістськими взаємодіями. Так, енергія диполь-дипольної взаємодії 

залежить не лише від взаємного розташування спінів, а і від орієнтації відносно 

з’єднуючого їх радіус-вектора. Спіни в кристалі утворюють правильну гратку, 

при цьому обов’язково в якомусь із напрямів вони розташовані «густіше», а в я 

комусь — «рідше», що і призводить до виділення певного напрямку M, що 

вносить свій вклад в енергію магнітної кристалографічної анізотропії [91]. 

Визначальну роль у розбитті феромагнетика на домени відіграє 

магнітостатична енергія. Ця енергія пов’язана з існуванням магнітних полюсів 

на поверхні зразка і мінімізується при його розбитті на якомога більшу 

кількість доменів. Однак, разом із зростанням кількості доменів зростає і вклад 

видів енергії, пов’язаних з доменними межами (ДМ).  

Розглянемо принцип формування ДМ. На достатній відстані від ДМ 

напрямки намагніченості M1 і M2 у сусідніх доменах співпадають з ВЛН. 

Енергія магнітної кристалографічної анізотропії була би мінімальною, якби 

поворот намагніченості від M1 до M2 відбувався стрибкоподібно, адже у такому 

разі немає відхилення від напрямку ВЛН. Однак, при цьому була би великою 

обмінна енергія, яка є тим меншою, чим плавніше відбувається поворот 

намагніченості. Разом з тим, магнітостатична енергія є мінімальною, якщо цей 

поворот відбувається у площині ДМ, при цьому не виникає додатових 

розмагнічуючи полів, пов’язаних зі зміною нормальної складової M. 

Рівноважна товщина ДМ визначається мінімізацією суми енергій магнітної 

кристалографічної анізотропії та обмінної [90]. ДМ, у якій поворот вектору 

намагнченості відбувається у її площині називають блохівською, і зазвичай 
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саме такий випадок і відповіає мінімуму повної енергії феромагнетика. У роботі 

[92] експериментально визначена товщина блохівської ДМ тонкої плівки 

PbFe12O19, товщиною t = 0,1 ÷ 0,2 мкм, становить 0,025 ± 0,015 мкм. 

У тонких дотично намагнічених плівках блохівська ДМ може виявитись 

невигідною через значне збільшення магнітостатичної енергії в наслідок виходу 

векторів намагніченості з площини плівки. В цьому випадку реалізується 

неелівська ДМ, у якій поворот M відбувається у площині, перпендикулярній 

ДМ. 

Слід зазначити, що при зменшенні розмірів кристала феромагнетика нижче 

певної критичної величини tхар, називаємої критичною товщиною, розбиття 

його на домени вже буде енергетично не вигідним, адже виграш в енергії за 

рахунок зменшення поверхневого розмагнічування виявиться вже не достатнім 

для утворення ДМ. Так, для одновісного барієвого гексафериту tхар = 0,016 мкм 

[50]. 

Дослідженню типу ДС у повністю розмагніченому стані зразків BaFe12O19 

після перемагнічування зовнішнім магнітним полем H0 присвячена робота [93]. 

Експеримент проводився на трьох пластинках монокристалічного гексафериту, 

які спочатку намагнічувались полем H0 = 25 кЕ під різними кутами φ між 

поверхнею пластинки і напрямком H0, після чого його величину зменшували до 

0. Спостереження за ДС проводилось під мікроскопом з використанням ефекту 

Фарадея. Як наслідок, було виявлено три типи ДС: циліндричну, смугову і 

лабіринтну, причому характер отриманих ДС дещо відрізнявся для різних 

зразків. На рис. 1.9 зображено вигляд ДС для пластинок монокристалічного 

BaFe12O19 з ВЛН орієнтованою нормально до їх площини. Як видно з рис. 1.9, 

при φ = 0° спостерігається змішана ДС, яка вже при φ = 2° переходить у 

циліндричну для всіх зразків. Цікаво, що при φ = –2° також спостерігається 

ЦДС, однак, з протилежним напрямком намагніченості. При кутах φ = 5 ÷ 35° 

отримували СДС, яка при збільшенні φ до 45° переходила в лабіринтну. 
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Рис. 1.9. Залишкова ДС пластинок BaFe12O19 після циклу перемагнічування 

під кутами φ між площиною пластинки і напрямком магнітного поля H0. ВЛН 

гексаферитів зорієнтована нормально до їх площини [93]. 
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Відмінність у ДС при φ = 0º, тобто при Н0⊥ВЛН, пов’язана з різними 

технологіями виготовлення досліджуваних монокристалів. 

Отже, як показано в [93], існує однозначний зв’язок між кутом 

перемагнічування φ монокристалічних гексаферитів і типом отримуваної ДС у 

розмагніченому стані зразка. Результати експериментального дослідження 

впливу сформованої ДС на характеристики спектру МСК в монокристалічній 

пластинці BaFe12O19 представлені в роботі [94]. Дослідження проведені в 

діапазоні 0º ≤ φ ≤ 90º при двох різних орієнтаціях збуджуючого магнітного НВЧ 

поля хвилі h у хвилеводі, а саме h||H0′, де  H0′ — проекція поля H0 на площину 

пластинки, і h⊥H0′. Зрозуміло, що в ізотропному випадку (лабіринтна або 

циліндрична ДС) інтенсивності резонансних піків МСК повинні співпадати для 

обох типів збудження, тоді як для монокристалу з ППДС інтенсивності 

резонансів змінюються по квадратичному закону в залежності від кута між 

збуджуючим полем h і площиною ДМ [95]. 

На рис. 1.10 приведені спектри МСК у пластинці BaFe12O19 у стані 

залишкового намагнічування після дії поля H0 = 22 кЕ, прикладеного під 

різними кутами φ. Як зазначають автори [94], для забезпечення відтворюваності 

результатів важливо прикладати поле H0 величиною, що значно перевищує 

критичне поле, при якому зникає ДС, адже саме тоді майже цілком зникають 

зародки попередньої ДС і утворюється нова, яка визначається лише кутом φ. Як 

видно з рис. 1.10, магнітні спектри при кутах φ = 2º і 2º30′ відповідають 

найбільш регулярній структурі ЦДС, так як у цих випадках інтенсивності і 

частоти обох резонансних піків не залежать від орієнтації поля h, а пік ЦДС 

характеризується найбільшою інтенсивністю і мінімальною шириною 

резонансної кривої. При подальшому збільшенні кута φ ЦДС стає вже менш 

регулярною, а відповідні резонансні криві уширюються і стають менш 

інтенсивними, виникає анізотропія резонансних частот та інтенсивностей 

відносно орієнтації поля h у зв’язку з виникненням смугових доменів поряд з 

циліндричними. 
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Рис. 1.10. Частотна залежність уявної частини скалярної магнітної 

сприйнятливості монокристалічної пластинки BaFe12O19 у повністю 

розмагніченому стані.  — hH0′,  — h||H0′ [94]. 

 

При φ > 10º характер спектру на рис. 1.10 значно змінюється. У випадку 

h⊥H0′ при φ = 11,2º магнітний спектр вироджується в одночастотну криву, 

інтенсивність якої зростає в зв’язку зі значною регулярністю СДС. Відомо, що в 

кристалах з СДС максимальна інтенсивність резонансного піку досягається при 

орієнтації збуджуючого поля h⊥ДМ [95].  При φ = 17º30′ інтенсивність 

резонансів у випадку h⊥H0′ досягає максимуму, а отже, саме при цьому куті 

досягається найбільш регулярна СДС досліджуваного зразка гексафериту, в 

якій ДМ зорієнтована паралельно напрямку H0′. Цей висновок підтверджується 

тим, що величина інтенсивності резонансних піків при h||H0′ досягає мінімуму. 
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Як можна побачити з рис. 1.9, ДС гексаферитів у повністю розмагніченому 

стані після циклу перемагнічування є не регулярною. Навіть при оптимальних 

кутах φ з точки зору створення ЦДС або СДС результуючі ДС 

характеризуються різного роду дефектами. Так у ЦДС виникають домени 

різного діаметру [96], щільність яких може значно перевищувати теоретичну 

оцінку [97]. Часто спостерігається порушення гексагональної упаковки, при 

якому кожен домен оточують 5 ÷ 8 сусідніх. У випадку СДС спостерігаються 

викривлення доменів, «перетяжки», тобто зменшення їх товщини, а також 

розриви [93]. Це пов’язано зі спонтанністю процесу зародження доменів і, як 

наслідок, відмінності ДС після кожного етапу перемагнічування навіть при 

однакових вихідних умовах, як то величина поля H0 і кут φ. Тип та якість ДС у 

феритах у цілому пов’язані також із низкою інших важливих фізичних 

обставин, такими як форма кристала, значення магнітних параметрів, характер 

переходу кристала в насичений стан і навпаки, а також із симетрією 

кристалічної гратки [98]. Слід зазначити, що при збільшенні товщини 

гексафериту зростають розміри доменів, разом з тим спостерігається 

поверхнева хвилястість ДМ і утворення клиновидних доменів зворотної 

намагніченості в середині вже існуючих доменів [99]. 
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1.3. Висновки до першого розділу 

 

Проведений аналіз наукових джерел з експериментального і теоретичного 

дослідження гексаферитів М-типу свідчить про перспективу використання цих 

матеріалів для створення спін-хвильових пристроїв мм-діапазону частот, що 

будуть здатні працювати у безпольовому режимі або полях, значно менших від 

величини поля насичення. 

Попри наявну вже не нову теорію, що однак цілком прийнятно описує 

експериментальний спектр магнітостатичних коливань (МСК) у доменній та 

насиченій областях гексаферитів M-типу, все ж залишаються не достатньо 

дослідженими експериментально особливості таких явищ, як гібридизація МСК 

у ферит-діелектричних структурах, гістерезис частотно-польової залежності 

низькочастотної моди МСК і поширення магнітостатичних хвиль. Разом з тим, 

попри зрозумілість принципів утворення доменної структури в гексаферитах і 

відомі умови для формування певного її типу, в існуючій літературі відсутнє 

комплексне екпериментальне дослідження, що поєднало би питання 

регуляризації доменних структур з чіткою фіксацією їх вигляду і впливу на 

спектр МСК. 
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РОЗДІЛ 2 

 

МЕТОДИКА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ УСТАНОВКИ ДЛЯ НВЧ  

ДОСЛІДЖЕНЬ ГЕКСАФЕРИТІВ. ОРИГІНАЛЬНА МЕТОДИКА 

РЕГУЛЯРИЗАЦІЇ ДС 

 

2.1. Вимірювальні стенди на базі панорамного вимірювача КСХН та 

ослаблення, методика вимірювань НВЧ характеристик гексаферитів 

 

Дослідження НВЧ характеристик трактів за допомогою вимірювальних 

ліній можливо лише на фіксованих частотах. Тобто, задля дослідження зміни 

таких характеристик в широкому частотному діапазоні потрібно провести 

великий набір дискретних вимірів, що призводить до значної трудоємності 

процесу вимірювань. Значно ефективнішим засобом дослідження зміни НВЧ 

характеристик трактів, як з точки зору оптимізації процесу вимірювань, так і 

деталізації отриманих результатів, є використання панорамних вимірювачів 

КСХН та ослаблення. Дані пристрої забезпечують сканування НВЧ 

характеристик тракту у певному частотному діапазоні, що дозволяє отримати 

найбільш повну інформацію і виявити частотні особливості, які важко, або 

навіть неможливо зафіксувати при знятті характеристик по дискретних точках. 

Слід зазначити, що при панорамному скануванні частотою можливе 

потрапляння в резонансний спектр гексаферитів М-типу особливостей, які 

пов’язані не з магнітною природою досліджуваних зразків, а з різними 

неоднорідностями НВЧ тракту, як то щілини і виступи при з’єднанні 

хвилеводних секцій, різного роду діелектричні резонанси. Для мінімізації 

впливу вказаних неоднорідностей перед кожною серією вимірювань 

проводилось калібрування установки, при якому неоднорідність 

характеристики не перевищувала ±0,75 дБ, відповідно до інструкції по 

експлуатації [100]. 
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Вимірювачі КСХН і ослаблення дозволяють проводити як панорамне 

вимірювання характеристик з скануванням по частоті, так і вимірювання на 

фіксованій частоті. Режим вимірювання на фіксованій частоті при скануванні 

магнітним полем Н0, створюваним зовнішнім електромагнітом, забезпечує 

незмінність діелектричних властивостей тракту, а отже, виключає можливість 

присутності на вимірюваній амплітудній характеристиці небажаних 

резонансних ліній, не пов’язаних з феромагнітними втратами в досліджуваних 

гексаферитових зразках. 

НВЧ спектроскопія магнітних спектрів гексаферитів М-типу в 6-мм і 4-мм 

діапазонах проводилась з використанням  панорамного вимірювача КСХН і 

ослаблення у складі індикатору Я2Р–67 та генераторів Р2–68 і Р2–69, 

відповідно (рис. 2.1). Робочий частотний діапазон генератора Р2–68 становить 

37,5 ÷ 53,57 ГГц, тоді як Р2–69 —  53,57 ÷ 78,33 ГГц з відносною похибкою 

установки частоти мітки 1,5 %.  Магнітне поле створювалось електромагнітом і  

 

 Рис. 2.1. Експериментальна установка на базі панорамного вимірювача 

КСХН та ослаблення у складі індикатора  Я2Р–67  та генератора Р2–68. 
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вимірювалось вимірювачем магнітної індукції Ш1–8, відносна похибка вимірів 

на якому становить 1,5 %. 

Загальна блок-схема установки на базі панорамних вимірювачів КСХН та 

ослаблення, зібрана в режимі роботи «на відбиття», представлена на рис. 2.2. 

Даний режим роботи установки дозволяє вимірювати КСХН, або ж модуль 

коефіцієнта відбиття S11. Генерація падаючої потужності широкосмугового 

сигналу забезпечується блоком ГКЧ Р2–68 у 6-мм діапазоні та ГКЧ Р2–69 у 4-

мм. Порівняння сигналів у вхідному і вихідному високочастотних детекторах 

здійснюється панорамним індикатором КСХН та ослаблення Я2Р–67. 

Панорамний вимірювач призначений для вимірювання КСХН у межах від 

1,1 до 5,0 [100]. Діапазон індикації КСХН — від 1 до . Межі допустимих 

значень основної і, в робочих умовах, відносної похибок вимірювання КСХН у 

діапазоні від 1,1 до 2,0, при вимірюванні відносно рівня калібрування, 

визначаються за формулою [100]: 

 

2 (5 5),  %   
CT CTU UK K                                       (1.12) 

 

Рис. 2.2. Блок-схема експериментальної установки на базі панорамного 

вимірювача КСХН та ослаблення. 1 — короткозамикач, 2 — зразок, 3 — 

вимірювальна хвилеводна секція, 4 — електромагніт, 5 — спрямовуючі 

відгалужувачі. 
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де 2 CTUK  — межі допустимого значення відносної похибки вимірювання 

КСХН від 1,1 до 2,0; CTUK  — значення виміряного КСХН. 

Межі допустимих значень для основної і, в робочих умовах, відносної 

похибок вимірювання КСХН від 2,0 до 5,0, при вимірюванні відносно рівня 

калібрування, визначаються за формулою [100]: 
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де 5  CTUK  — межі допустимого значення відносної похибки вимірювання 

КСХН від 2,0 до 5,0; 
СТUK  — значення виміряного КСХН. 

Модуль коефіцієнта відбиття можна розрахувати з відповідного значення 

КСХН наступним чином [101]: 
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Спектри мод МСК у пластинках гексаферитів досліджувались методом 

НВЧ спектроскопії з використанням установки на базі панорамних вимірювачів 

КСХН та ослаблення, зібраних в режимі роботи «на відбиття», як показано на 

рис. 2.2. Принцип дії такої установки полягає в порівнянні падаючої потужності 

електромагнітної хвилі, частина якої відгалужується вхідним спрямовуючим 

відгалужувачем, і потужності, відбитої від короткозамикача, на якому 

розташована гексаферитова пластина. Відбитий від короткозамикача сигнал, 

ослаблений на певних частотах у зв’язку із поглинанням гексаферитовим 

зразком, що зумовлене збудженням і МСК в ньому, з вихідного спрямовуючого 

відгалужувача подається на вихідний детектор. Отже, виміряна таким чином 
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залежність модуля коефіцієнта відбиття S11 дає уявлення про спектр магнітних 

збуджень в досліджуваних зразках гексаферитів. 

Режиму вимірювання ослаблення L, або ж модулю коефіцієнту передачі 

S21, відповідає схема зборки панорамного вимірювача «на прохід». Дана схема є 

аналогічною зображеній на рис. 2.2, однак вихідний спрямовуючий 

відгалужувач розташовується після досліджуваного зразка (за напрямком 

падаючої хвилі) і відгалужує частину потужності падаючої хвилі, що пройшла 

крізь товщу цього зразка. 

Похибка вимірювання ослаблення у режимі роботи панорамного 

вимірювача «на прохід» визначається за наступною формулою [100]: 

 

 0,05 0,75   L L , дБ                                        (1.15) 

  

Величини ослаблення L і модуля коефіцієнту передачі S21 у дБ 

визначаються за наступними формулами, відповідно [101]: 

 

2110log ; 10log
   

    
   

пад вих

вих пад

P P
L S

P P
                               (1.16) 

 

де Pпад — потужність падаючої на зразок хвилі; Pвих — потужність хвилі, що 

пройшла крізь зразок. 

 Відповідно до метрологічних характеристик, використовувані панорамні 

вимірювачі дозволяють проводити вимірювання ослаблення L величиною до 

30 дБ і оцінку в режимі індикації до 40 дБ [100]. Однак, при необхідності 

зафіксувати слабкі сигнали, що відповідають величині ослаблення до ≈ 60 дБ, 

можливо видозмінити схему «на прохід», а саме вилучити з неї секцію зі 

спрямовуючим відгалужувачем, що розташовується на виході досліджуваного 

зразка і поставити замість неї поляризаційний атенюатор з детектором на 

виході. Таким чином, вся потужність сигналу, що пройшла крізь даний зразок 
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буде подаватись на вхід атенюатора, з якого і потраплятиме до вихідного 

детектора. Завдяки цьому можна позбутись до 22 дБ додаткових втрат (при 

змешенні ослаблення поляризаційного атенюатора до нуля), що виникають при 

використанні спрямовуючого відгалужувача. Малість потужності сигналу на 

виході зі зразка, а також, за необхідності, додаткове ослаблення атенюатором 

забезпечує допустимий рівень сигналу (робочу точку) на вході детектора. 

Проведено порівняння величин ослаблення, виміряних при стандартній 

схемі установки зібраної «на прохід» і після запропонованої вище модифікації 

цієї схеми з використанням методу заміщення (поляризаційний атенюатор Д5-

13), як результат, встановлено, що розбіжність при рівні сигналу ≈ 36 дБ 

становила ≈ 1 дБ. Разом з тим, абсолютна похибка при вимірюванні ослаблення 

36 дБ відповідно до формули (1.15) становить 2,6 дБ. Таким чином, вдається 

підвищити чутливість установки до вимірювань слабких сигналів і отримувати 

оціночні значення L до величини близько 60 дБ. 

Процес вимірювань характеристик гексаферитів з використанням 

панорамного вимірювача КСХН і ослаблення автоматизовано [7], що дозволяє 

підвищити ефективність і деталізацію отримуваних результатів. Розроблений 

апаратний інтерфейс, що складається з блоку перетворювача рівнів і блоку 

АЦП, дозволив знімати дані з індикатору КСХН та ослаблення Я2Р–67 і 

передавати їх в цифровому вигляді на спеціально створений програмний 

інтерфейс комп’ютера. Завданням перетворювача рівнів, виконаним на базі 

двох операційних підсилювачів, є нормування вхідних сигналів таким чином, 

щоб їхня амплітуда не перевищувала допустимі значення для наступного блоку 

АЦП. Сигнали з обох каналів перетворювача надходять на лінійний вхід 

звукового адаптера Е81938, який використовується як вхід двоканального АЦП. 

В схемі адаптера вилучено такі фільтруючі елементи як конденсатори, що 

необхідно для уникнення спотворення повільно змінних сигналів прийнятих на 

лінійному вході. Використаний звуковий адаптер має розрядність 16 біт та 

достатньо високу частоту вибірки (до 44 кГц). 
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2.2. Експериментальні засоби контролю і створення ДС заданого типу 

 

Пристрої для створення ДС певного типу при перемагнічуванні магнітним 

полем Н0 зображені на рис. 2.3 і являють собою металеві парамагнітні матриці, 

в яких під певними кутами просвердлені отвори. Так, матриця у формі 

паралелепіпеду (рис. 2.3) виготовлена з титану і дозволяє перемагнічувати 

зразки гексаферитів під кутами 0º ≤ φ ≤ 3º46′, що відповідає діапазону 

 

 

 Рис. 2.3. Металеві матриці для намагнічування зразків під різними 

кутами. 

 

створення ЦДС [94], а алюмінієва матриця у формі усіченого конусу забезпечує 

діапазон 10º ≤ φ ≤ 35º, а отже, генерацію СДС. Пристрій для перемагнічування 

гексаферитових пластинок у діапазоні кутів 0º ≤ φ ≤ 90º зображений на рис. 2.4. 

Дані пристрої встановлювались між полюсами електромагніту, яким 

створювалося магнітне поле Н0 ≈ 22 кЕ. Загальний вигляд установки для 

перемагнічування зразків гексафериту зображений на рис. 2.5. 

Візуалізація ДС виконувалася з використанням ефекту Фарадея за 

допомогою вимірювального стенду на базі поляризаційного мікроскопа МИК–4 

(рис. 2.6), що дозволяє досліджувати об’єкти у близькому інфрачервоному 

діапазоні. Остання обставина є суттєво важливою при роботі мікроскопа «на 

прохід», адже гексаферити M-типу достатньо прозорі в цьому діапазоні, на 

відміну від електромагнітних хвиль оптичного діапазону. Модернізація схеми 
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 Рис. 2.4. Пристрій для намагнічування зразків в широкому діапазоні кутів. 

 

 

Рис. 2.5. Установка для перемагнічування одновісних гексаферитів з метою 

створення регулярної ДС певного типу. 

 

роботи мікроскопу полягала у використанні реєструючого відеопристрою 

(сучасної ПЗС камери) на її виході, що дозволяє отримувати зафіксоване 

мікроскопом зображення на екрані ПК і, відповідно, отримувати візуалізовану 

ДС у цифровому форматі належної якості [7]. 
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 Рис. 2.6. Комп’ютеризований стенд для візуалізації ДС одновісних 

гексаферитів в інфрачервоному діапазоні на базі поляризаційного мікроскопа 

МИК–4 з використанням ефекту Фарадея. 

 

Слід зазначити, що в даній реалізації вимірювального стенду на базі 

поляризаційного мікроскопа МИК–4 можливість отримання чіткої картини ДС 

в гексаферитах М-типу обмежується товщинами зразків ≈ 100 мкм, у зв’язку зі 

збільшенням поглинання використовуваного випромінювання близького ІЧ 

діапазону в товщі гексаферитів [7]. 
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2.3. Оригінальна методика і експеримент по регуляризації ЦДС 

 

2.3.1. Методика регуляризації ЦДС 

 

Відомо [93], що тимчасова дія магнітного поля H0, спрямованого під 

певним кутом φ до площини пластинки BaFe12O19, визначає результуючий тип 

доменної структури (ДС), яка залишається стійкою за відсутності цього поля. 

Водночас, як показано в роботі [94], тип сформованої ДС однозначно 

пов’язаний з характеристиками спектра магнітостатичних коливань (МСК) у 

пластинках гексафериту. Так, дослідження спектрів МСК для ДС, сформованих 

перемагнічуванням гексаферитових зразків полем H0 величиною до 22 кЕ, у 

діапазоні кутів 0º ≤ φ ≤ 90º показали, що φ = 2º і 2º30′ відповідають найбільш 

регулярній циліндричній ДС (ЦДС), за умови, що ВЛН спрямована 

перпендикулярно до площини пластинок. При цьому магнітостатичний 

резонанс, що відповідає типу ДС, характеризується найбільшою інтенсивністю 

і мінімальною шириною смуги [94]. Саме ці дві умови і забезпечують 

мінімальні втрати при поширенні магнітостатичних хвиль у пластинках 

BaFe12O19, як це показано експериментально в роботі [102]. Отже, питання 

регуляризації ДС набуває особливої актуальності. 

У серії експериментів [103] з’ясовано, що φ ≈ 2º22′ є найоптимальнішим 

кутом для створення ЦДС. Однак, з огляду на спонтанну природу процесу 

зародження ДС, її вигляд відмінний після кожного етапу перемагнічування і 

супроводжується виникненням дефектів. Зокрема, при ЦДС виникають домени 

різних діаметрів, що часто супроводжується порушенням гексагональної 

конфігурації таким чином, що один домен оточують 5…8 сусідніх [96]. 

Можливість регуляризації ЦДС, тобто приведення її до такого стану, що 

визначається лише параметрами конкретного зразка, а не випадковими 

процесами зародження доменів, продемонстрована в роботі [104]. До пластинки 

BaFe12O19 зі вже створеною ЦДС додатково прикладалося постійне магнітне 
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поле H0||ВЛН (H0 = 0,8 ÷ 0,9×Ннас, де Ннас – поле насичення) та змінне 

модулююче поле Нмод = 100 Е, також паралельне ВЛН. 

Даний підрозділ присвячений розробці простої та ефективної методики 

регуляризації ЦДС у пластинках BaFe12O19 та співставлення візуалізованих ДС 

з результуючим спектром МСК. 

Доменна структура у пластинці BaFe12O19 створювалась польовим 

методом з використанням електромагніту та вимірювача магнітної індукції 

Ш1–8. Магнітне поле H0 ≈ 21 кЕ спрямовувалось під кутом φ = 2º22′ до 

площини гексаферитової пластинки, що відповідає оптимальним умовам 

формування ЦДС. Досліджуваний зразок являв собою пластинку BaFe12O19 

розміром 2,3×4,9 мм
2
 з товщиною феритового шару 40 мкм; ВЛН спрямована 

перпендикулярно до площини пластинки. Для забезпечення механічної 

міцності ферит був приклеєний до кварцової підкладинки товщиною 100 мкм. 

Візуалізація ДС проводилась за допомогою комп’ютеризованого 

інфрачервоного (ІЧ) поляризаційного мікроскопа МИК–4, принцип дії якого 

оснований на ефекті Фарадея, що має місце в умовах проходження ІЧ 

випромінювання крізь ферит. 

Запропонована методика регуляризації ЦДС полягає у такому. До 

пластинки зі вже сформованою ЦДС прикладалося поле Н0||ВЛН, менше за 

величиною від поля насичення, яке для досліджуваної конфігурації становить 

Ннас ≈ 4,6 кЕ. Збільшення прикладуваного поля відбувалось поступово до певної 

фіксованої величини Нрег – поля регуляризації, після чого знову зменшувалось 

до нуля; проводилось декілька аналогічних циклів. Зростання величини даного 

поля веде до зменшення доменів, адже намагніченість у них протилежна 

напрямку цього поля. Це призводить до поступового «затирання» доменів, що 

мають аномально малі розміри. Як результат, домени розташовуються в 

максимально вигідному енергетичному положенні і покращується 

гексагональна конфігурація. Експеримент полягав у знаходженні такої 

величини поля Нрег, що відповідає найефективнішій регуляризації ЦДС. 
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Поряд з візуальним спостереженням, якість отриманої ЦДС 

контролювалася також методом надвисокочастотної (НВЧ) спектроскопії з 

використанням скалярного панорамного вимірювача коефіцієнта стоячої хвилі 

за напругою (КСХН) та ослаблення у складі індикатора Я2Р–67 та генераторів 

Р2–68 і Р2–69. Вимірювалася частотна залежність модуля коефіцієнта відбиття 

S11 зразків BaFe12O19, розташованих на короткозамикачі вимірювальної секції 

прямокутного хвилеводу. Ця залежність характеризує спектр МСК, що 

виникають у пластинці гексафериту під дією змінного магнітного поля h 

електромагнітної хвилі, яка поширюється у хвилеводній секції. 

 

2.3.2. Експериментальні результати по регуляризації ЦДС 

 

На рис. 2.7 представлено візуалізовану ЦДС у досліджуваному 

гексаферитовому зразку в початковому стані за відсутності зовнішнього поля 

H0. Як можна побачити з рис. 2.7, в даній ДС присутні неоднорідності, 

найбільш типова з яких – різні діаметри циліндричних доменів. 

 

 

Рис. 2.7. Нерегуляризована ЦДС у гексаферитовій пластинці (tф = 40 мкм, 

a×b = 2,3×4,9 мм
2
) за відсутності поля H0. 

 

Виміряний спектр МСК для ЦДС, зображеної на рис. 2.7 за відсутності 

поля H0, представлено на рис. 2.8. Низькочастотна мода МСК ω1 
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спостерігається у зразках BaFe12O19 незалежно від типу сформованої ДС, однак 

високочастотні доменні моди ω2 і ω3 однозначно характеризують тип ДС [50]. 
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Рис. 2.8. Модуль коефіцієнта відбиття за умови H0 = 0 у пластинці 

BaFe12O19 (tф = 40 мкм, a×b = 2,3×4,9 мм
2
) з ЦДС у початковому стані. 

 

Після кількох циклів намагнічування полем Нрег = 2,6 кЕ, спрямованим 

перпендикулярно до площини пластинки, вдається регуляризувати попередньо 

створену ДС, зображену на рис. 2.7. Отримана регуляризована ДС представлена 

на рис. 2.9. Легко побачити, що кількість дефектів гексагональної конфігурації 

значно зменшилась. 

Результуючий спектр МСК у пластинці з регуляризованою ДС, 

зображеною на рис. 2.9, представлений на рис. 2.10 (Нрег = 2,6 кЕ). 

Порівнюючи спектри для ЦДС у початковому стані (рис. 2.8) та 

регуляризованому (рис. 2.10), бачимо, що частоти мод МСК залишаються 

незмінними. Так, для регуляризованої ЦДС (рис. 2.10) маємо fw1 = 47,45 ГГц, 

fw2 = 50,10 ГГц і fw3 = 56,94 ГГц. 

Додатні розв’язки системи рівнянь (1.3, 1.4) дозволять отримати частоти 

мод МСК ω1, ω2 і ω3, які при H0 = 0 у нашому випадку (Ha = 17 кЕ, Mнас = 375 Гс) 

становлять fw1
теор

 = 47,46 ГГц, fw2
теор

 = 50,48 ГГц і fw3
теор

 = 57,04 ГГц. Незначна 

відмінність експериментальних частот двох високочастотних мод ω2 і ω3 з 
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Рис. 2.9. Регуляризована в полі 2,6 кЕ ЦДС у гексаферитовій пластинці 

(tф = 40 мкм, a×b = 2,3×4,9 мм
2
) за відсутності поля H0. 
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Рис. 2.10. Модуль коефіцієнта відбиття за умови H0 = 0 у пластинці 

BaFe12O19 (tф = 40 мкм, a×b = 2,3×4,9 мм
2
) з ЦДС, регуляризованої у полі 2,6 кЕ. 

 

проведеними розрахунками свідчить про якісно сформовану ДС, яка, однак, не 

є ідеально циліндричною. 

Як видно з рис. 2.8 і 2.10, у разі 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 –10,17 дБ і 

стала близькою до інтенсивності доменної моди ω2, яка становить –8,54 дБ, що 

є ознакою регуляризації ЦДС. Разом з тим, зменшується ширина смуги моди 
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ω3, виміряної на рівні 3 дБ з ∆f = 235,4 МГц до 70 МГц. Отже, візуальне 

спостереження факту регуляризації ДС підтверджується спектральними 

характеристиками мод МСК. 

Отримана при полі регуляризації 3,4 кЕ ДС зображена на рис. 2.11, а 

відповідний спектр МСК на рис. 2.12. 

 

 
Рис. 2.11. Регуляризована в полі 3,4 кЕ ЦДС у гексаферитовій пластинці 

(tф = 40 мкм, a×b = 2,3×4,9 мм
2
) за відсутності поля H0. 
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Рис. 2.12. Модуль коефіцієнта відбиття за умови H0 = 0 у пластинці 

BaFe12O19 (tф = 40 мкм, a×b = 2,3×4,9 мм
2
) з ЦДС, регуляризованої у полі 3,4 кЕ. 

 

 Порівнюючи візуально регуляризовані ДС при полях Нрег 2,6 кЕ (рис. 2.9) 

і 3,4 кЕ (рис. 2.11), можна побачити, що при більшому полі вдається досягти 
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кращої однорідності діаметрів циліндричних доменів. Разом з тим, при 

незмінних частотах мод МСК, дещо підвищується інтенсивність S11 доменних 

мод ω2 і ω3, відповідно –8,68 дБ і –10,81, а також зменшується ширина смуги 

моди ω3, виміряної на рівні 3 дБ, що тепер становить 58,7 МГц. 

Результат вимірів інтенсивності моди МСК ω3 при Н0 = 0 після 

попередньої регуляризації ЦДС з використанням різних величин полів Нрег 

представлено на рис. 2.13. Із отриманої експериментальної залежності видно, 

що з  підвищенням поля регуляризації до 3,6 кЕ вдається збільшувати 

інтенсивність моди ω3. 

0 1 2 3 4 5
0

-2

-4

-6

-8

-10

-12

S
1
1
 (

д
Б

)

H
рег

, кЕ
 

Рис. 2.13. 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
). 

   

З наближенням поля регуляризації до величини Ннас відбувається 

поступове перемагнічування гексаферитової пластинки під кутом φ = 90º, а 

отже, руйнування ЦДС і, відповідно, зменшення інтенсивності моди ω3 

(рис. 2.13). Зображена на рис. 2.14 візуалізована ДС після прикладеного поля 

регуляризації Hрег = 4 кЕ демонструє наведені вище міркування. Доменна 

структура значно видозмінилась, сусідні циліндричні домени фактично 

злились, утворивши смугові. Як результат (рис. 2.15), частоти високочастотних 
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мод змінились  і становлять fw2 = 51,24 ГГц та fw3 = 55,57 ГГц, а інтенсивність 

моди ω3 знизилась до S11 = –4,23 дБ. 

 

 

Рис. 2.14. ДС, що утворилася під впливом поля Нрег = 4 кЕ у 

гексаферитовій пластинці, за умови H0 = 0. 

40 45 50 55 60
-25

-20

-15

-10

-5

0


3


2


1

f (ГГц)

S
1

1
 (

д
Б

)

 

Рис. 2.15. Модуль коефіцієнта відбиття за умови H0 = 0 у пластинці 

BaFe12O19 (tф = 40 мкм, a×b = 2,3×4,9 мм
2
) з ЦДС після прикладення поля 

регуляризації 4 кЕ. 

 

2.3.3. Кількісний аналіз ступеня регуляризації ЦДС 

 

Кількісну оцінку ступеня регуляризації ЦДС виконано з використанням 

«ImageJ» — програми для аналізу та обробки зображень, розробленої в 
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Національному інституті здоров’я (США) і лабораторії оптичного та 

обчислюваного приладобудування університету Вісконсін (США). Цей 

програмний засіб дозволяє виміряти площу кожного із доменів і провести 

обробку даних. На рис. 2.16 представлено гістограму площі доменів, яка є 

результатом обробки програмою «ImageJ» нерегуляризованої ЦДС, зображеної 

на рис. 2.7. 
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Рис. 2.16. Розподіл циліндричних доменів за їх площею для випадку 

нерегуляризованої ЦДС. 

 

 Як видно з рис. 2.16, при нерегуляризованій ДС (рис. 2.7) присутня 

велика кількість доменів з аномально малою площею, що призводить до 

порушення гексагональної упаковки. При регуляризації у полі 2,6 кЕ (рис. 2.17) 

зменшується верхній ліміт кількості доменів, що зумовлено корекцією їх 

форми, адже, як можна переконатись із рис. 2.9, витягнуті домени набули 

округлої форми і зменшились у площі. Регуляризація у полі 3,6 кЕ (рис. 2.11) 

дає кращий результат —  як видно з рис. 2.18, помітно зменшилась кількість 

доменів із малими площами і виросла відносна кількість доменів з нормальним 

розміром. Сама огинаюча профілю гістограми набула вигляду подібного до 

Гаусової кривої. 



76 
 

5 10 15 20 25 30 35 40
0

5

10

15

площа домена (мкм
2
)

к
іл

ь
к

іс
т
ь

 д
о
м

ен
ів

 

Рис. 2.17. Те саме, що і на рис. 2.16, для випадку ЦДС, регуляризованої в 

полі 2,6 кЕ. 
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Рис. 2.18. Те саме, що і на рис. 2.16, для випадку ЦДС, регуляризованої в 

полі 3,4 кЕ. 

 

У таблиці 2.1 представлена інформація про середню площу доменів для 

кожної з ДС, зображених на рис. 2.7, 2.9 і 2.11, а також їх середній радіус, 
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Доменна структура Площа домена, мкм
2 

Радіус домена, мкм 

Нерегуляризована ЦДС 14,5 2,1 

Регуляризована при 2,6 кЕ 15,3 2,2 

Регуляризована при 3,4 кЕ 18,9 2,5 

 Табл. 2.1. Середні величини площі і радіусу циліндричних доменів для 

регуляризованих і не регуляризованих доменних структур. 

 

розрахований з формули для площі круга: Sкруга = πR
2
, де R — радіус. 

Таким чином, відповідно до отриманих оцінок (табл. 2.1), при 

регуляризації ЦДС у полі 3,4 кЕ середній радіус циліндричних доменів зростає 

на 0,4 мкм, тобто на 19%. Як можна переконатися з рис. 2.7 і 2.11, це 

відбувається головним чином завдяки «затиранню» аномально малих доменів. 

Зрозуміло, що якість регуляризації ЦДС визначається не тільки 

однаковістю площ доменів, а ще і їх формою, яка у розглядуваній проекції має 

бути максимально наближеною до кола. Іншим важливим фактором є 

гексагональність упаковки. Таким чином, комплексність даного дослідження 

забезпечується як якісним аналізом ДС, так і кількісною оцінкою за допомогою 

програмної обробки. Поряд із візуальними методами, експериментальне 

дослідження результуючих спектрів МСК у гексафериті слугує не лише 

додатковим критерієм, а і ілюструє практичну важливість регуляризації ДС у 

гексаферитах М-типу. 
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2.4. Висновки до другого розділу 

 

1. Автоматизовані панорамні вимірювачі коефіцієнту стоячої хвилі за 

напругою і ослаблення, що дозволяють досліджувати спектри 

резонансного поглинання у гексаферитах M-типу в міліметровому 

діапазоні частот (37 ÷ 78 ГГц), парамагнітні матриці для створення 

доменних структур (ДС), що гарантують відтворюваність експерименту, а 

також комп’ютеризований мікроскоп для візуального їх контролю і 

фіксації результатів у цифровому вигляді в поєднанні з відпрацьованими 

методиками складають необхідний експериментальний базис для 

належного виконання завдань даного дисертаційного дослідження. 

2. Запропоновано методику регуляризації циліндричної доменної структури 

(ЦДС) в монокристалічних гексаферитах M-типу, в основі якої лежить 

прикладання постійного магнітного поля вздовж вісі легкого 

намагнічування. 

3. Проаналізовано вплив регуляризації ДС, яка контролювалась візуальним 

спостереженням, на спектр магнітостатичних коливань в барієвому 

гексафериті, як наслідок, експериментально встановлено, що при полях 

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

найбільш високочастотної доменної моди магнітостатичних коливань ω3 

не менш ніж на ∆S11 ≈ 4,5 дБ. 

4. Кількісний аналіз візуалізованих ЦДС за допомогою програмної обробки 

показав, що при регуляризації у полі 3,4 кЕ середній радіус циліндричних 

доменів зростає на 0,4 мкм. 

5. 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.  
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РОЗДІЛ 3 

 

ГІБРИДНІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНО-СПІНОВІ КОЛИВАННЯ В ФЕРИТ-

ДІЕЛЕКТРИЧНИХ СТРУКТУРАХ З МОНОКРИСТАЛІЧНИМ 

ГЕКСАФЕРИТОМ В ДОМЕННІЙ ОБЛАСТІ 

 

3.1. Спектри ЕМСК при регулярних доменних структурах 

 

 Сучасні тенденції розвитку новітніх систем бездротового зв’язку 

демонструють зростаючий інтерес до освоєння мм-діапазону [105]. У зв’язку з 

цим у значній мірі актуалізувалась потреба в інноваційних розробках 

високочастотних гібридних інтегрально-планарних схем, при цьому істотне 

значення набуває застосування в них композитних, шаруватих ферит-

діелектричних структур, що дозволить розширити їх функціональні можливості 

[82]. 

Гібридизацію ЕМСК у ферит-діелектричних структурах при 

перпендикулярному намагнічуванні гексафериту (Н0||ВЛН) з ЦДС, а також в 

насиченому стані зразка, було досліджено експериментально для всього класу 

гексаферитів М-типу в роботі [83]. У даному розділі пропонуються результати 

досліджень гібридних ЕМСК в пластинці  BaFe12O19 при дотичному 

намагнічуванні Н0⊥ВЛН зі сформованими СДС і ЦДС у гексафериті. 

Експериментальне дослідження гібридних ЕМСК в складеній ферит-

діелектричній структурі на основі BaFe12O19 проведені методом НВЧ 

спектроскопії, з використанням скалярних панорамних вимірювачів КСХН і 

ослаблення Р2–68 і Р2–69. Вимірювалась частотна залежність модуля 

коефіцієнта відбиття S11 складеної структури, розміщеної на короткозамикачі 

вимірювальної секції прямокутного хвилеводу, розташованої між полюсами 

магніту. Досліджувана структура складається з пластинки BaFe12O19 у формі 

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

tф = 35 мкм, яка для міцності конструкції приклеєна до тонкої кварцової 
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підкладинки товщиною 145 мкм, і кварцового ДР у формі диску з діаметром 

D = 1,7 мм і висотою h = 1,57 мм, приклеєного до підкладинки. На рис. 3.1 

показано схематичний вигляд і розміщення складеного ферит-діелектричного 

резонатора у вимірювальному тракті. 

 

Рис. 3.1. Схема розміщення та схематичний вигляд складеної ферит-

діелектричної структури. 1 — пластинка монокристалічного BaFe12O19, 2 — 

тонка кварцова підкладинка, 3 — кварцовий ДР, 4 — короткозамикач, 5 — 

прямокутний хвилевод. 

 

Розміри і форма ДР підібрані таким чином, щоб у досліджуваному 

частотному діапазоні в ньому збуджувалось лише одне електромагнітне 

коливання (ЕМК) в області основної моди МСК (≈ 47 ГГц). Попередній 

розрахунок частоти основної моди ДР TM11δ проведений аналогічно [106]. 

Експериментальні дослідження ЕМСК проводилися при попередньо 

створених ДС трьох типів: СДС, ЦДС і ЦДС з домішками СДС (змішана ДС), 

сформованої уздовж неоднорідностей на поверхні гексафериту. ДС 

створювалися методом перемагнічування постійним зовнішнім магнітним 

полем Н0, величиною порядку 22 кЕ, спрямованим під деяким кутом φ до 

площини гексаферита. Величина кута φ однозначно визначає тип сформованої 

ДС [93]. Якість триманих ДС контролювалася візуально за допомогою 

комп'ютеризованого інфрачервоного поляризаційного мікроскопу МИК–4. 
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Дослідження проведені при намагнічуванні експериментальної ферит-

діелектричної структури полем H0, спрямованим по дотичній до поверхні 

зразків (Н0⊥ВЛН). 

 

3.1.1. Спектри ЕМСК при СДС 

 

Експериментальний спектр ЕМСК у досліджуваній ферит-діелектричній 

структурі у відсутності поля H0 показаний на рис. 3.2а. У пластинці BaFe12O19 

сформована СДС (ДМh)  при куті φ = 15°, її вигляд у вихідному стані (H0 = 0) 

представлений на рис. 3.2б. 
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Рис. 3.2. Модуль коефіцієнта відбиття (а) у складеній ферит-діелектричній 

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

3,85×2,5 мм
2
) з СДС у вихідному стані (б) та кварцового ДР (D = 1,7 мм, h = 

1,57 мм) при H0 = 0. 

 

Відповідно до розрахунку за формулою (1.10) серед спостережуваних 

резонансних мод складеної структури (рис. 3.2а) мода з частотою 47,4 ГГц була 
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ідентифікована як власна низькочастотна мода МСК ωMS1 однорідно-об'ємного 

типу. Отриманий у відсутності поля Н0 резонансний спектр ферит-

діелектричної структури демонструє факт гібридизації моди ωMS1 з близько 

розташованою електромагнітною модою ДР, внаслідок чого виникли дві 

квазіелектромагнітні моди ωqEM1 = 45,75 ГГц і ωqEM2 = 48,62 ГГц. Прикладення 

дотичного поля H0 до даної структури дозволяє простежити за зміною спектра 

ЕМСК, оскільки мода ωMS1 є полезалежною. 

Експериментальна ЧПЗ спектра гібридних ЕМСК складеної структури на 

основі барієвого гексафериту з СДС в початковому стані при Н0⊥ВЛН 

зображена на рис. 3.3. Аналогічна польова залежність для мод МСК в пластинці 

гексафериту досліджена в роботі [107], де до величини H0 = 10 кЕ 

спостерігалася лише одна низькочастотна мода. 
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Рис. 3.3. 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 СДС та кварцового ДР (D = 

1,7 мм, h = 1,57 мм). Точки — експеримент, штрихова лінія — виміряна частота 

електромагнітної моди ізольованого ДР. 
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Як видно з рис. 3.3, при «розштовхуванні» гілок моди ДР і МСК ωMS1 

внаслідок збільшення поля H0 на частоті 44,68 Ггц мода ωqEM1 зникає. Поблизу 

поля насичення Hнас, яке визначає перехід гексафериту з багатодоменного стану 

в однодоменний, тобто стан насичення, частота моди ωqEM2 прямує до 

встановленої горизонтальній асимптоти на рівні 47,44 ГГц (штрихова лінія) і 

стає незалежною від величини поля Н0, що, власне, і властиво не збудженій 

електромагнітній моді ізольованого ДР. 

 

3.1.2. Спектри ЕМСК при ЦДС 

 

Для цієї ж складеної структури були виміряні експериментальні спектри 

ЕМСК при ЦДС у вихідному стані гексафериту (рис. 3.4б), попередньо 

створеної при φ = 2°22'. АЧХ при відсутності поля Н0 показана на рис. 3.4а. 
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Рис. 3.4. (а) — Те саме, що на рис. 3.2а, у випадку ЦДС у вихідному стані; 

(б) — візуалізована ЦДС у площині зразка при відсутності поля H0. 

 



84 
 

Позитивні розв’язки системи рівнянь (1.3), (1.4) дозволяють визначити 

отримані резонансні моди з частотами 47,22 ГГц, 50,33 ГГц і 56,18 ГГц як 

власні моди МСК ωMS1', ωMS2', ωMS3', відповідно, для монокристалічної 

пластинки барієвого гексафериту при відсутності прикладеного магнітного 

поля. Як видно з АЧХ (рис. 3.4а), крім квазіелектромагнітних мод 

ωqEM1' = 46 ГГц, ωqEM2' = 48,1 ГГц збуджується ще і третя слабка 

квазіелектромагнітна мода ωqEM3' = 50,9 ГГц. 

Експериментальна ЧПЗ спектра гібридних ЕМСК для досліджуваної 

структури з попередньо створеною ЦДС в гексафериті при Н0⊥ВЛН 

представлена на рис. 3.5. Аналогічна польова залежність для мод МСК в 

пластинці гексафериту досліджена в роботі [108], де зафіксовано одразу три 

резонансні гілки. 
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 Рис. 3.5. Те саме, що на рис. 3.3, у випадку попередньо створеної ЦДС у 

гексафериті. 

 

З отриманої залежності (рис. 3.5) видно, що істотною відмінністю 

поведінки квазіелектромагнітних мод від вищерозглянутого випадку з CДС є 
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те, що мода ωqEM2' вже не змінюється неперевно у всьому діапазоні полів Н0 і 

існує тільки до величини Н0 = 6,02 кЕ і частотного значення горизонтальної 

асимптоти, яка умовно вказує на невзаємодіючу електромагнітну моду ДР. Те ж 

саме відбувається і з більш високочастотною модою ωqEM3'. Причому в області 

найбільшої гібридизації останньої з магнітостатичною модою ωMS3' 

розштовхування між найближчими квазіелектромагнітними модами значно 

менше, ніж в разі двох квазіелектромагнітних мод ωqEM1' і ωqEM2' в 

низькочастотній області. Цей ефект, можливо, викликаний різною крутизною 

ходу частотно-польової залежності мод МСК ωMS1' і ωMS3', відповідно. 

Слід звернути увагу на той важливий факт, що «рознос» частот між модою 

ωqEM4', при наближенні поля Н0 до значення Ннас, де остання стає 

поленезалежною, тобто її можна умовно вважати власною електромагнітною 

модою ДР, і модою ωMS1' при Н0 = 0 становить лише ΔωqEM4-MS1' = | ωqEM4' – 

ωMS1' | = 0,2 ГГц. В той час як цей же різницевий параметр, у випадку 

найближчої магнітостатичної моди ωMS2', має значення ΔωqEM4-MS2' = | ωqEM4' – 

ωMS2' | = 3 ГГц. Таким чином, навіть настільки велике значення параметра 

ΔωqEM4-MS2' не порушує умов ефективної гібридизації електромагнітної моди ДР 

як з низькочастотною магнітостатичною модою ωMS1', так і з високочастотною 

ωMS2', і при цьому здатне забезпечити перетворення однієї власної моди ДР в 

три різні, стійкі в широкому діапазоні полів Н0, квазіелектромагнітні моди. 

 

3.1.3. Спектри ЕМСК при ЦДС з домішками СДС 

 

Виміряна АЧХ гібридизації ЕМСК в досліджуваній складеній структурі 

для випадку сформованої в гексафериті ЦДС з включеннями СДС при 

H0 = 0 представлена на рис. 3.6а. ДС отримана при куті φ = 0°, а її вигляд у 

вихідному стані при відсутності поля Н0 показаний на рис. 3.6б. 

Теоретичні оцінки частот мод МСК, отримані як і в випадку з ЦДС, 

свідчать, що резонансні частоти ωMS1'' = 47,10 ГГц, ωMS2'' = 49,55 ГГц, 

ωMS3'' = 57 ГГц на (рис. 3.6а) близькі до розрахункових значень частот МСК для 
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Рис. 3.6. (а) — Те саме, що на рис. 3.2а, у випадку ЦДС з включеннями 

СДС у вихідному стані; (б) — візуалізована ЦДС з домішками СДС у площині 

зразка при відсутності поля H0. 

 

ідеальної ЦДС. Таким чином, внесок смугових доменів (рис. 3.6б) в 

формування спектра мод МСК гексафериту для такої ДС є незначним. Про це 

свідчить також і виміряна ЧПЗ ЕМСК для даного типу ДС при Н0⊥ВЛН, 

представлена на рис. 3.7. 

Однак, незважаючи на майже аналогічний характер формування спектра 

мод МСК в гексафериті, характер виникнення трьох мод ωqEM1'', ωqEM2'', ωqEM3'', у 

відсутності поля Н0, має певні відмінності. У даному разі (рис. 3.6а), в 

порівнянні з випадком дослідження ЦДС (рис. 3.4а), інтенсивність другої моди 

ωqEM2'' збільшилася, а третьої ωqEM3'' — зменшилася. 

Виконавши, як і в попередньому випадку, оцінку експериментальних 

різницевих параметрів ΔωqEM4–MS1'' і ΔωqEM4–MS2'' отримуємо 0,3 ГГц і 2,1 ГГц, 

відповідно. Як бачимо, у даному випадку ΔωqEM4-MS2'' зменшилася на 0,9 ГГц. 

Отже, посилення гібридизації квазіелектромагнітної моди ωqEM2'' з модою ωMS1'' 

відбулося завдяки зближенню високочастотної магнітостатичної моди ωMS2'' з 

областю існування незбудженої електромагнітної моди ДР, умовна частота якої, 
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 Рис. 3.7. Те саме, що на рис. 3.3, у випадку попередньо створеної ЦДС з 

включеннями СДС у гексафериті. 

 

як і раніше, збігається з частотою моди ωqEM4'' в області насичення. Однак, 

залишається незрозумілим зниження ефективності збудження найвищої 

квазіелектромагнітної моди ωqEM3'' і, очевидно, це питання вимагає подальшого 

експериментального дослідження. 

Таким чином, у результаті створення в гексафериті ЦДС з включеннями 

СДС була експериментально отримана структура мод гібридних ЕМСК, чотири 

з яких можуть мати практичне застосування, оскільки для них існує можливість 

неперервної магнітної перебудови в діапазоні полів Н0 = 0 ÷ 4,79 кЕ. 

 

3.2. Перебудовуваний ферит-діелектричний резонатор мм-діапазону 

 

При розробленні та конструюванні приймально-передавальних трактів 

систем зв’язку важливу роль відіграють характеристики та функціональні 

можливості використовуваних резонаторів. 



88 
 

Відомий НВЧ резонатор на основі сфери залізо-ітрієвого гранату [109], 

який забезпечує збудження гібридних ЕМСК у діапазоні 12 ÷ 24 ГГц за рахунок 

явища взаємодії МСК і ЕМК у такому сферичному резонаторі. Однак, для 

досягнення робочого режиму такого резонатора ферит повинен перебувати у 

стані насичення, що вимагає прикладення значного зовнішнього постійного 

магнітного поля Н0 = 4 ÷ 11 кЕ, що і є його основним недоліком. 

У контексті питання мініатюризації функціональних пристроїв мм-

діапазону значну перевагу мають резонатори на основі гексаферитів М-типу 

завдяки характерним високим полям внутрішньої магнітокристалографічної 

анізотропії На = 10 ÷ 30 кЕ. Зокрема, у дисковому феритовому резонаторі, 

виготовленму з монокристалічного барієвого гексафериту (BaFe12O19), 

встановлено можливість збудження до чотирьох монотонно перебудовуваних 

МСК у багатодоменній області при значеннях дотичних полів Н0 = 12 ÷ 14 кЕ 

[110]. Як головний недолік даного резонатора потрібно виділити неможливість 

отримання у відсутності поля Н0 чи при полях Н0 із значеннями близькими до 

нуля кілька монотонно перебудовуваних резонансних коливань. До того ж, 

розглядуваний пластинчастий резонатор є достатньо товстим — його доменній 

структурі (ДС) властива поверхнева клиноподібність, що значно уширює 

ширину смуги 2ΔH на рівні 3 дБ відносно максимуму поглинання і, відповідно, 

такі резонатори мають дуже низьку добротність. 

Резонатор мм-діапазону на основі гексафериту М-типу, що складається з 

ділянки прямокутного хвилеводу, резонуючого елемента та електромагніта 

запропоновано в [111]. Резонуючий елемент виконано у вигляді епітаксійної 

плівки BaFe12O19 на діелектричній підкладинці з гексагалату стронцію. 

Недоліком цього резонатора є режим одночастотного перебудовування та 

низька добротність. 

Найбільш близьким аналогом до моделі резонатора, що пропонується в 

цьому підрозділі, є резонатор, який являє собою складену ферит-діелектричну 

структуру на основі пластинки BaFe12O19 та кварцового циліндричного ДР [83]. 

Гексаферитова пластинка, використана як феритовий резонатор, прямокутної 
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форми з tф = 30 мкм на кварцовій підкладинці товщиною 240 мкм, причому у 

пластинці, шляхом перемагнічування при великих полях Н0 > 17 кЕ і при куті 

φ = 2º22′, створювалась ЦДС. Відтак, у спектрі гібридних ЕМСК такої 

складеної резонансної структури при відсутності поля Н0 має місце збудження 

чотирьох резонансних коливань, частоти яких можна змінювати прикладенням 

перпендикулярного відносно площини гексаферитової пластинки поля Н0. 

Недоліком даного резонатора є обмеження щодо діапазону перебудовування по 

полю Н0, що знижує ефективність застосування такого НВЧ резонатора. До 

величини поля Н0 = 3 кЕ спостерігається співіснування МСК та гібридних 

коливань з відмінною за значенням та знаком перестройкою, а вище — ДС у 

гекафериті суттєво видозмінюється і потім зникає, що, таким чином, 

призводить до різкого зменшення інтенсивності та добротності МСК, а, 

відповідно, й до процесу послаблення гібридизації ЕМК у циліндричному ДР з 

останніми. Крім того, для найнижчого по частоті резонансного коливання 

практично відсутнє перебудовування у значному діапазоні полів Н0. 

Даний підрозділ присвячений аналізу і узагальненню отриманих 

експериментальних результатів по гібридизації МСК в гексафериті з ЦДС із 

домішками СДС і власного ЕМК в циліндричному ДР. Пропонується 

розглянути модель ферит-діелектричного резонатора мм-діапазону і його 

характеристики з огляду на перспективи можливого практичного використання. 

Задачею пропонованої моделі ферит-діелектричного резонатора мм-

діапазону, є забезпечення умов ефективної гібридизації МСК і ЕМК з метою 

отримання монотонного перебудовувння частот чотирьох резонансів спектра 

гібридних ЕМСК у широкому діапазоні дотичних до площини гексаферитової 

пластинки полів (Н0⊥ВЛН), а також однакової за знаком крутизни 

перебудовування даних резонансів. 

Схематичний вигляд пропонованого перебудовуваного ферит-

діелектричного резонатора мм-діпазону, розміщеного на короткозамикачі 

вимірювальної секції 6-мм прямокутного хвилеводу показано на рис. 3.8. У  
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Рис. 3.8. Схематичний вигляд перебудовуваного ферит-діелектричного 

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

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

 

гексаферитовій пластинці попередньо створена ЦДС з домішками СДС (2.6б). 

Наявність кварцової підкладинки зумовлена потребою забезпечення цілісності 

та механічної міцності тонкої гексаферитової пластинки у такому складеному 

резонаторі. 

Принцип роботи такого резонатора 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. У відсутності зовнішнього поля Н0 у гексаферитовій пластинці, за 

наявності ЦДС з домішками СДС, попередньо створеної при перемагнічуванні 

під кутом φ = 0º відносно площини пластинки гексафериту, збуджуються три 

чіткі власні моди МСК — ωMS1'', ωMS2'', ωMS3'' (рис. 3.6а). Водночас, у 

циліндричному ДР збуджується одна власна мода ЕМК частота якої лежить в 

області існування таких МСК. Відтак, для отримання ефективної 

електромагнітно-спінової взаємодії між модою ЕМК і модами МСК, а 

відповідно, перебудовуваних гібридних коливань такого ферит-діелектричного 
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резонатора, частота невзаємодіючої моди ЕМК ωqEM4'' у ДР, як це 

продемонстровано на рис. 3.7, повинна практично збігатися з частотою однієї з 

мод МСК у пластинці BaFe12O19. Тобто, розміри даного ДР у запропонованій 

складеній структурі, зокрема його висота h та діаметр D, підібрані таким чином, 

що значення резонансної частоти невзаємодіючої моди ωqEM4'' становить 

47,43 ГГц і є максимально близьким до резонансної моди ωMS1''. Отже, навіть за 

відсутності поля Н0 наявність заданих електродинамічних умов у ферит-

діелектричному резонаторі призводить до ефективної гібридизації цих мод й 

виникнення двох інтенсивних ωqEM1'', ωqEM2'' та одного слабкого 

квазіелектромагнітного коливання ωqEM3'' на частотах 45,98 ГГц, 48,04 ГГц, 

50.48 ГГц, відповідно, на що вказує виміряна НВЧ характеристика на рис. 3.6а. 

Оскільки досягнута максимальна гібридизація між ЕМК і МСК у даному ферит-

діелектричному резонаторі, а це означає, що існує сильний зв’язок між 

електромагнітними та магнітостатичними полями розглядуваних коливань, то 

резонансні частоти всіх існуючих коливань у такому складеному резонаторі 

перестроюються магнітним полем Н0. Тобто, характерне зміщення 

магнітостатичних резонансів ωMS1'', ωMS2'', ωMS3'' відбувається за рахунок 

взаємодії системи магнітних моментів пластинки BaFe12O19 з полем Н0, а 

квазіелектромагнітних резонансів ωqEM1'', ωqEM2'', ωqEM3'' — завдяки вказаному 

зв’язку їхніх електромагнітних полів у ДР з такою системою. 

Перебудовування чотирьох робочих частот ферит-діелектричного 

резонатора ωMS1'', ωqEM2'', ωMS2'', ωMS3'', як показано на рис. 3.7, забезпечується 

зміною поля Н0, прикладеного дотично до площини пластинки BaFe12O19 

(Н0⊥ВЛН). Зокрема, експериментально встановлено, що зміна поля Н0 на 

4,79 кЕ (рис. 3.9) дозволяє перестроїти частоти вказаних коливань на 

ωMS1'' = 1,62 ГГц, ωqEM2'' = 1 ГГц, ωMS2'' = 1,66 ГГц, ωMS3'' = 2,46 ГГц, 

відповідно. Відтак, крутизна перестройки fр/H0 для чотирьох робочих частот 

резонатора становить 338 МГц/Е, 209 МГц/Е, 346 МГц/Е і 514 МГц/Е, причому 

зміна частот у розглядуваному діапазоні полів Н0 є близькою до лінійної, 
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Рис. 3.9. Те саме, що на рис. 3.6а, при Н0 = 4,79 кЕ. 

 

що також вигідно вирізняє даний перебудовуваний ферит-діелектричний 

резонатор з-поміж існуючих у мм-діпазоні. Потрібно зауважити, що, як бачимо 

з рис. 3.7, при полях Н0 більших від 5 кЕ робочий режим 

квазіелектромагнітного коливання ωqEM2'' поступово втрачається, оскільки 

останнє потрапляє в область сильної гібридизації вже наступного МСК ωMS2'' і 

його НВЧ параметри суттєво спотворюються. Подальше збільшення поля Н0 

веде до трансформації коливання ωqEM2'' в інше квазіелектромагнітне коливання 

ωqEM3'', а при досягненні області насичення, де зникає ДС, у ДР залишається 

практично невзаємодіюче з МСК гексаферитової пластинки ЕМК ωqEM4''. 

Отже, запропонована модель ферит-діелектричного резонатора 

забезпечуює перебудову чотирьох робочих частот більш ніж на 1 ГГц з 

близькою за значенням та однаковою за знаком крутизною цієї перебудови. 
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3.3. Висновки до третього розділу 

 

1. Вперше експериментально зафіксовано і проаналізовано явище 

гібридизації найбільш низькочастотної моди магнітостатичних коливань 

(МСК) у доменному стані BaFe12O19 з власною електромагнітною модою 

діелектричного резонатора (ДР) у складеній ферит-діелектричній 

структурі для трьох типів доменних структур (ДС) — смугової ДС (СДС), 

циліндричної ДС (ЦДС) і ЦДС з включеннями СДС за умови 

прикладення зовнішнього магнітного поля Н0 перпендикулярно до вісі 

легкого намагнічування. 

2. Вперше спостережено одночасну гібридизацію обох низькочастотних мод 

МСК з електромагнітною модою ДР у 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. 

3. Для випадку ЦДС з домішками СДС у ферит-діелектричній структурі 

взаємодія низькочастотних мод МСК ωMS1'' і ωMS2'' з електромагнітною 

модою ДР дає більш ефективне збудження гібридної 

квазіелектромагнітної моди ωqEM2'' при відсутності поля підмагнічування. 

4. Запропоновано і експериментально досліджено ферит-діелектричний 

резонатор мм-діапазону з попередньо створеною ЦДС з домішками СДС 

у гексафериті, що забезпечує монотонну перебудову частот чотирьох мод 

гібридних електромагнітно-спінових коливань ωMS1'', ωqEM2'', ωMS2'' і ωMS3'' 

більш ніж на 1 ГГц при зміні поля Н0 в межах 0 ÷ 4,79 кЕ і є близькою до 

лінійної. 
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РОЗДІЛ 4 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИСОКОЧАСТОТНОГО МАГНІТНОГО ГІСТЕРЕЗИСУ 

В ОДНОВІСНИХ МОНОКРИСТАЛІЧНИХ ГЕКСАІЕРИТАХ М-ТИПУ 

 

4.1. Аналіз та узагальнення експериментальних характеристик 

високочастотного гістерезису в гексаферитах М-типу 

 

У магнітовпорядкованих речовинах спостерігається магнітний гістерезис в 

процесі їх перемагнічування. Основні параметри "класичного" гістерезису: 

намагніченість насичення Mнас, коерцитивне поле Нс, залишкова намагніченість 

Mr і площа петлі S. Значення гістерезисних параметрів відрізняються на 5-6 

порядків. Їх величина визначає область техніки, де використовуються магнітні 

матеріали [112]. 

У НВЧ техніці використовуються монокристалічні одновісні гексаферити з 

великими полями одновісної магнітокристалографічної анізотропії На = 

530 кЕ, мізерно малими величинами Нс, Mr, S і вузькою шириною лінії 

феромагнітного резонансу (ФМР). 

Дослідження ЧПЗ МСК в епітаксійних плівках і пластинках свинцевих 

(PbFe12O19), барієвих (BaFe12O19) і стронцієвих (SrFe12O19) гексаферитів, 

виготовлених із об'ємних монокристалів показали, що в них існують певні 

особливості гістерезису магнітних спектрів. Істотними властивостями цього 

гістерезису є, по-перше, відсутність Нс, а відповідно і Mr, по-друге, плавний 

перехід в доменний стан в епітаксійних плівках BaFe12O19 і стрибкоподібний у 

монокристалічних гексаферитах при зовнішніх постійних полях 

намагнічування Н0 < Ннас [61, 62]. 

Дослідження на багатьох зразках PbFe12O19, BaFe12O19 і SrFe12O19 чистих і 

легованих, показали, що Ннас, Hзр, Mнас для них різні, але закономірності 

поведінки аналогічні [62, 63]. 



95 
 

В [113, 114] досліджені особливості цього гістерезису при різних 

температурах. Величина гістерезису δHгіст = Hнас – Hзр мало залежить від 

температури, при цьому величини Mнас і На значно змінюються. 

Дослідження ЧПЗ МСК зразків PbFe12O19, BaFe12O19, SrFe12O19 від 

величини Н0||ВЛН показали [63], що зі збільшенням намагнічуючого поля вище 

певного значення Н0 > Н0', різного за величиною в залежності від складу 

зразків, незначно перевищуючого Ннас і до Н0макс > Ha значення Нзр практично 

не змінюється. 

На рис. 4.1. представлено польову залежність нормованої статичної 

намагніченості і ЧПЗ низькочастотної моди МСК в прямому і зворотному 

напрямках зміни Н0||ВЛН для зразку SrAl0.8Fe11.2O19 з tф = 50 мкм [7]. Як видно з 

рис. 4.1, отримано співпадіння параметрів Hнас і Нзр, виміряних методом ЧПЗ  

 

 

Рис. 4.1. Зіставлення високочастотної (fр = f(H0)) і статичної нормованої 

(М/Мнас = f(H0)) польових залежностей для монокристалічної пластинки 

SrAl0.8Fe11.2O19 товщиною tф = 50 мкм: Δ — при збільшенні Н0||ВЛН, ○ — при 

зменшенні. Темними крапками представлено ЧПЗ низькочастотної моди МСК: 

▲ — при збільшенні Н0, ● — при зменшенні. 
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МСК і статичних, виміряних методом Фарадея при переході зразків з 

доменного в насичений стан і назад. Характерною особливістю цього 

гістерезису є повний збіг величини намагніченості і частоти МСК в межах 

точності експерименту в прямому і зворотному напрямку зміни поля Н0 і після 

стрибкоподібного переходу з насиченого в доменний стан. 

У всіх досліджених зразках монокристалічних гексаферитів перехід у 

доменний стан відбувається стрибкоподібно. Його параметри мало залежать від 

температури і незначно від ширини лінії низькочастотної моди МСК 2ΔH. 

δHгіст залежить тільки в деякій мірі від величини анізотропії На для різних 

зразків. При цьому спостерігається зростання δHгіст при збільшенні На [62, 113–

118]. 

Стрибкоподібний перехід з насиченого в ДС пояснюється затримкою 

утворення і росту зародків доменів зворотної намагніченості [119, 120]. Відомо 

[112], що цей механізм гістерезису істотно залежить від магнітної передісторії 

зразка, тобто від величини прикладеного максимального поля Н0макс. 

З проведеного аналізу результатів експериментальних досліджень 

встановлено, що у всіх зразках монокристалічних гексаферитів М-типу існують 

наступні основні особливості високочастотного магнітного гістерезису: 

 повне співпадіння в межах точності експерименту намагніченості і 

частоти низькочастотної моди МСК в прямому і зворотному напрямку 

зміни поля Н0; 

 відсутність Нс і, відповідно, Mr, і стрибкоподібний перехід в ДС; 

 Ннас, Hзр, Mнас і δHгіст для всіх зразків гексаферитів М-типу різні, але 

закономірності поведінки аналогічні; 

 Значного впливу магнітної передісторії, температури і 2ΔH на величину 

гістерезису δHгіст не виявлено; 

 δHгіст в деякій мірі залежить від величини На і зростає з її збільшенням. 
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4.2. НВЧ спектроскопія процесів зародкоутворення при переході зразка в 

доменний стан 

 

 У даному та наступному підрозділах представлені результати подальших 

експериментальних досліджень високочастотного магнітного гістерезису 

(гістерезис ЧПЗ МСК) в монокристалічних зразках BaFe12O19. 

На рис. 4.2 представлена ЧПЗ МСК в області спостереження гістерезису в 

монокристалічній пластинці BaFe12O19 розмірами a×b = 3,3×1,65 мм
2
 і 

товщиною tф = 15 мкм, яка для міцності конструкції приклеєна до тонкої 

кварцової підкладинки. Зовнішнє магнітне поле H0 направлено 

перпендикулярно до площини зразка, тобто H0||ВЛН. Виміри проводилися при 

поступовому збільшенні H0 від 0 до величини 7.25 кЕ з подальшим зменшенням 

до 0. 

 

Рис. 4.2. 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. 

 

Спектр ПОМСК при H0||ВЛН у зразку BaFe12O19 прямокутної форми з 

попередньо сформованою ЦДС досліджено в роботі [115], де показано, що для 
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всіх мод МСК розрахунок співпадає з експериментом, крім найнижчої, 

основної експериментальної моди ω110, яка співпадає з розрахунковою 

однорідною модою ФМР ω0. 

Розрахунок частот низькочастотної моди МСК ω1 у доменній області, яка 

переходить у моду ω0 насиченого зразка, виконаний відповідно до теорії МСК у 

фериті з ідеальною ППДС за формулою (1.10). Параметри барієвого 

гексафериту, використані при розрахунку ЧПЗ: Ha = 16,95 кЕ, 4πМ0 = 4,77 кГс. 

Експериментальна крива ω1 тільки якісно узгоджується з розрахунковою, що 

можна пояснити тим, що в початковому стані гексафериту ДС не 

регуляризувалась, тобто була лабіринтною. В області насичення розрахунок 

частот моди ω0 проводився за формулою (1.11). 

Ідентифікація експериментальної модової структури ПОМСК у 

насиченому стані проводилась згідно до дисперсійного рівняння ωk = ω(nx, ny, 

p) [121]: 

 

2 2

0 0 0( 4 sin )      zM k L  

 

де ω0 — формула (1.11), / /x yk n a n b 

   — хвильовий вектор для пластинки 

з поздовжніми розмірами a×b і номерами конкретної моди, які можуть набувати 

значень nx = 1,3,5 ..., ny = 1,3,5 ..., t = 2L — товщина зразка. Відповідні nx і ny для 

дискретних значень kz визначалися з співвідношень: 
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Як видно з рис. 4.2, розрахункові значення для моди ω0 збігаються з 

експериментальними. У той же час, узгодження розрахунку з 
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експериментальними модами МСК вдалося досягти при типових значеннях 

квантування хвильового вектора. 

Далі більш детально зупинимося на моменті переходу досліджуваного 

зразка з насиченого стану в доменний. Для цього при певних значеннях H0 було 

виміряно модуль коефіцієнта відбиття S11, який в нашому випадку дозволяє 

визначити спектр МСК у зв'язку з поглинанням на відповідних частотах. 

На рис. 4.3 представлений експериментальний спектр МСК при 

Н0 = 3,19 кЕ. Як видно з рис. 4.3, при цьому значенні Н0 зразок знаходиться в 

насиченому стані і в ньому крім найбільш інтенсивної резонансної моди ω0, яку 

ми теоретично ідентифікували як основну моду ФМР, спостерігається ще три 

моди МСК. Зі збільшенням Н0 спектри зміщуються в більш високі частоти. Зі 

зменшенням Н0, при Н0 = H* = 3,17 кЕ виникає резонансне поглинання на 

частоті ω1 = 47,16 ГГц (рис. 4.4). Крім цього, відбуваються невеликі зміни 

резонансних полів, перерозподіл інтенсивностей поглинання мод МСК і 

зникнення двох найвищих по частоті мод МСК (1,5,0), (3,3,0), які 

спостерігаються до поля Н0 = 3,17 кЕ (рис. 4.4). 
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Рис. 4.3. Модуль коефіцієнта відбиття в монокристалічній пластинці 

BaFe12O19 (tф = 15 мкм, a×b = 3,3×1,65 мм
2
) при Н0 = 3,19 кЕ. 
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Рис. 4.4. Те саме, що на рис. 4.3, при при Н0 = 3,17 кЕ. 

 

Це вказує на те, що в зразку утворилися зародки доменів зі зворотною 

намагніченістю. Зникли вищі моди МСК з великими хвильовими числами k, 

через їх розсіювання на магнітних неоднорідностях (зародках доменів 

зворотної намагніченості), але зразок не перейшов у доменний стан. В [112] 

стверджується, що зразок переходить у доменний стан одночасно з утворенням 

зародків зворотної намагніченості, тому виявити такі зародки 

експериментально неможливо. Даний експеримент показує, що після утворення 

доменів зворотної намагніченості зміщення доменних меж не відбувається до 

зменшення величини зовнішнього магнітного поля H0 нижче певної величини. 

При повторних експериментах, виконаних на цьому ж зразку, величина цього 

поля не змінюється в межах точності вимірювання. Дослідження проводилися 

на монокристалічних зразках з вузькою лінією ФМР, що вказує на незначну 

кількість дефектів, тому механізм затримки зміщення доменних границь на 

дефектах кристалу малоймовірний. 

На рис. 4.5 представлено спектр МСК в досліджуваному зразку при полі 

Н0 = 3,08 кЕ. Як видно, моди МСК, що відповідають зразку в насиченому стані, 

зникли. При цьому збільшилось поглинання на частоті ω1. Зразок повністю 
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Рис. 4.5. Те саме, що на рис. 4.3, при Н0 = Нзр = 3,08 кЕ. 

 

перейшов у доменний стан. 

 

4.3. Дослідження впливу товщини зразків монокристалічного 

барієвого гексафериту на характеристики гістерезису 

 

Експериментальне дослідження характеристик гістерезису ЧПЗ найнижчої 

по частоті моди МСК виконано на чотирьох зразках монокристалічного 

BaFe12O19 наступних розмірів і товщин: 

№1 a×b = 1,85×2,10 мм
2
, tф = 22 ÷ 474 мкм; 

№2 a×b = 2,05×4,10 мм
2
, tф = 17 ÷ 733 мкм; 

№3 a×b = 1,70×3,95 мм
2
, tф = 20 ÷ 450 мкм; 

№4 диск діаметром d = 2,40 мм, tф = 150 ÷ 430 мкм. 

Товщина зразків зменшувалась довільним кроком шляхом шліфування їх 

поверхні і вимірювалась стрілковим мікрометром, що забезпечує точність 

результатів до 1 мкм. Перед початком вимірів зразки перемагнічувались під 

кутом φ = 2°22’, що у випадку тонких зразків відповідає утворенню в них ЦДС. 
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Поле H0 спрямовувалось по нормалі до поверхні зразків BaFe12O19 (H0||ВЛН) і 

змінювалось у діапазоні 0 ÷ 6,5 кЕ. 

На рис. 4.6 представлена ЧПЗ МСК у зразку №2 товщиною tф = 45 мкм в 

області існування гістерезису. Слід зазначити, що на рис. 4.6 як в доменній 

області, так і при насиченні показані лише найнижчі по частоті, найбільш 

інтенсивні експериментальні моди. Так, крива ω1 відповідає моді МСК, яка при 

полях намагнічування, перевищуючих поле насичення Hнас, переходить у 

експериментальну моду МСК, частоти якої співпадають з розрахунковою 

модою ФМР ω0. Стрілками показано напрямок зсуву частоти МСК при 

прямому та зворотному напрямках зміни поля Н0. 

Теоретичний розрахунок частот гілки ω1 виконано за формулою (1.8). У 

насиченій області розрахунок частоти ω0 проводився за формулою (1.11).  При 

розрахунку використані наступні параметри гексафериту: Ha = 16,95 кЕ,  
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Рис. 4.6. Частотно-польова залежність найнижчих по частоті мод МСК у 

зразку BaFe12O19 (tф = 45 мкм, a×b = 2,05×4,10 мм
2
). Точки відповідають 

експериментальним даним (● — при збільшенні Н0||ВЛН, ○ — при зменшенні), 

суцільна лінія — результат розрахунку. 
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4πМ0 = 4,71 Гс. Як бачимо (рис. 4.6), експериментальна крива при прямому 

напрямку зміни Н0 добре узгоджується з результатом розрахунку. 

На рис. 4.7 і 4.8 представлено залежність поля Hнас від товщини  
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Рис. 4.7. Залежність поля насичення Hнас від товщини BaFe12O19 до 100 мкм 

для різних зразків. Точки відповідають експериментальним даним, суцільна 

лінія — результат розрахунку (4πМ0 = 4,71 Гс, Ha = 16,95 кЕ). 
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 Рис. 4.8. Те саме, що на рис. 4.7, у всьому досліджуваному діапазоні 

товщин зразків BaFe12O19. 
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гексафериту для різних зразків. Видно, що залежність Hнас(tф) можна умовно 

поділити на дві принципово відмінні області: при товщинах гексафериту 

до 100 мкм (рис. 4.7), де залежність від tф відсутня і після 100 мкм (рис. 4.8), де 

спостерігається майже лінійне зменшення Hнас. Суцільна лінія на рис. 4.7 і 4.8 

— результат розрахунку Hнас з використанням (1.8) і (1.11). Як бачимо, 

кореляція експериментальних даних і розрахунку відповідно до використаної 

теорії [58] в цілому спостерігається лише до товщини tф ≈ 100 мкм. Слід 

зазначити, що дана теорія допускає існування в гексафериті лише наскрізних 

доменів з намагніченістю, спрямованою паралельно або антипаралельно 

напрямку ВЛН. Разом з тим, відомо [99], 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, зсув частот МСК у високочастотну область при 

насиченні в зразках барієвого гексафериту з tф > 100 мкм потребує подальшого 

теоретичного аналізу. 

Хід залежності Hзр (рис. 4.9) в цілому повторює Hнас. Різниця між полями  
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Рис. 4.9. Залежність поля зриву Hзр від товщини BaFe12O19 для різних 

зразків. 
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переходу гексафериту в насичений стан Hнас при збільшенні поля H0 і полем 

переходу зразка в доменний стан Hзр при зворотньому напрямку зміни H0 

складає величину гістерезису δHгіст = Hнас − Hзр, середнє значення якої для 

кожного з досліджених зразків, а також абсолютна і відносна похибки наведені 

в таблиці 4.1.  δHгіст відображена графічно на рис. 4.10 при кожній із 

досліджених товщин зразків. 

 

Зразок       
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ , Е        , Е        , % 

№1 1080 171 16 

№2 960 67 7 

№3 607 91 15 

№4 164 90 55 

Табл. 4.1. Среднє значення величини гістерезису δHгіст для кожного із 

досліджених зразків, а також його абсолютна і відносна похибки. 

 

Як видно з рис. 4.10, чіткої залежності величини δHгіст від товщини зразка не  
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Рис. 4.10. Залежність величини гістерезису δHгіст від товщини барієвого 

гексафериту для різних зразків, штрихові лінії — розраховані середні значення 

δHгіст. 
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спостерігається, однак, очевидно, що для різних зразків середнє значення цієї 

величини значно відрізняється. Ця обставина може вказувати на різницю в 

якості матеріалів, тобто різну кількість дефектів (магнітних неоднорідностей). 

Зміна величини гістерезису для одного і того ж зразка може бути викликана 

нерівномірністю обробки їх поверхні при певних товщинах. 

Слід зауважити, що на рис. 4.8–4.10 кожній експериментальній точці 

поставлена у відповідність абсолютна похибка вимірів полів, що має особливий 

зміст саме для цього експерименту, адже окрім похибки приладової, яка для 

вимірювача магнітної індукції Ш1–8 становить 1,5%, вона включає і похибку, 

пов’язану із методикою проведення експерименту. Величини Hнас і Hзр 

знаходились із дискретного набору виміряних ЧПЗ МСК, а отже, потрібно 

враховувати крок зміни поля H0. 

Покажемо, як саме змінюється ЧПЗ найнижчих по частоті мод МСК для 

одного і того ж зразка BaFe12O19 при зміні його товщини. Для прикладу 

візьмемо зразок №2, що представляє собою прямокутну призму розмірами 

a×b = 2.05×4.10 мм
2
. Характерно, що при товщинах зразка tф = 45 мкм і 600 мкм  

0 1 2 3 4 5 6 7

44

46

48

50

52

54

H
0
 (кЕ)

f р
 (

Г
Г

ц
)

tф= 45 мкм

 tф= 600 мкм

 
Н

''

нас
Н

'

нас

 

Рис. 4.11. 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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зафіксована однакова величина гістерезису, а саме δHгіст = 915 Е. Відповідні 

ЧПЗ МСК представлені на рис. 4.11. При товщині 45 мкм експериментально 

отримана величина насH   становить 4,54 кЕ, а при 600 мкм — насH  = 3,75 кЕ. 

зсув Hнас, а отже частот МСК у високочастотну область при насиченому стані 

BaFe12O19, вперше зафіксований нами експериментально. Цю особливість 

необхідно враховувати при конструюванні функціональних елементів 

пристроїв мм-діапазону на основі барієвих гексаферитів. Більш того, при 

використанні товстих зразків (tф > 100 мкм) BaFe12O19 очевидним є виграш у 

підвищенні робочої частоти таких пристроїв при прикладенні певної величини 

магнітного поля H0 у насиченому стані гексафериту, порівняно з тонкими 

зразками.  
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4.4. Висновки до четвертого розділу 

 

1. Вперше експериментально показано, що при розмагнічуванні в 

монокристалічному BaFe12O19 можливо зафіксувати стан, у якому все ще 

спостерігається насичена мода магнітостатичних коливань (МСК), однак 

разом з тим виникає поглинання на частоті низькочастотної моди, яка 

характерна доменному стану зразка. Відповідно з’ясовано, що утворення 

зародків доменів зворотної намагніченості при спаданні зовнішнього 

магнітного поля до певної величини не призводить до миттєвого 

зміщення доменних меж. 

2. Виявлено експериментальний факт зсуву частотно-польової залежності 

низькочастотної моди МСК у високочастотну область у зв’язку зі 

зменшенням величини поля насичення Hнас для товстих зразків (tф > 

100 мкм). 

3. Чіткої залежності величини гістерезису δHгіст від товщини зразка не 

виявлено. Відповідно, товщинна залежність поля зриву Hзр 

підпорядковується зміні величини Hнас і в цілому має аналогічний 

характер. 

4. Експериментально з’ясовано, що середня величина гістерезису δHгіст, 

отримана після серії вимірів при різних товщинах зразка, є його 

характеристикою, відмінною від інших зразків, що може вказувати на 

різницю в якості матеріалів, тобто різну кількість дефектів (магнітних 

неоднорідностей). 
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РОЗДІЛ 5 

 

МАКЕТ КЕРОВАНОГО СМУГОПРОПУСКНОГО ФІЛЬТРА НА 

ОСНОВІ МОНОКРИСТАЛІЧНИХ ГЕКСАФЕРИТІВ В ДОМЕННІЙ 

ОБЛАСТІ 

 

5.1. Макет керованого смугопропусконого фільтра і його 

високочастотні характеристики 

 

Одним з основних функціональних елементів НВЧ приладів, таких як 

приймально-передавальні системи, а також пристроїв обробки сигналу є 

фільтри. Особливий інтерес викликає можливість ефективного керування 

характеристиками фільтра при забезпеченні належного рівня 

енергоефективності і масогабаритних показників. В роботі [122] представлений 

теоретичний розрахунок параметрів смугопропускного фільтра, на основі 

діелектричного резонатора з планарною структурою немагнітний діелектрик/ 

епітаксійна плівка ЗІГ/ п’єзоелектрик. В даному фільтрі можлива перебудова 

робочих характеристик як магнітним, так і електричним полем в діапазоні 7,5 ÷ 

9,5 ГГц і забезпечення модуля коефіцієнта передачі S21 порядку –9 дБ. 

Смугопропускний фільтр побудований на схрещених щілинних лініях з 

гексаферитовими сферами представлений в роботі [123]. За рахунок зміни поля 

H0 можлива перебудова робочої частоти в широкому діапазоні (39 ÷ 68 ГГц) при 

S21        –(5,3 ÷ 7) дБ і типовою шириною смуги пропускання 2∆f на рівні 3 Дб від 

максимуму в межах 300 ÷ 400 МГц. Обидва представлені фільтри працюють в 

насиченні, тобто при полях H0 більших 3,5 кЕ. Цікавий результат 

представлений у роботі [124], де запропоновані і досліджені планарні смужкові 

смугопропускні фільтри, що працюють в діапазоні 18 ÷ 36 ГГц і базуються на 

діелектричному резонансі в полікристалічному NiFe2O4. Дані фільтри 

керуються полями H0 0 ÷ 2 кЕ, S21 змінюється в межах –(2 ÷ 5) Дб і 2∆f ≈ 

500 МГц. Разом з тим, у роботі [125] вперше експериментально 
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продемонстровано в безпольовому режимі роботу макета 

смугозагороджувального фільтра мм-діапазону на основі каналюючого 

діелектричного хвилеводу з монокристалічною пластинкою BaFe12O19, з 

попередньо створеною в останньому регулярною ДС. 

Таким чином, виникає потреба в створенні смугопропускного фільтра мм-

діапазону, що поєднав би в собі такі характеристики як ефективна перебудова 

робочих характеристик, енергоефективність, вузька ширина смуги пропускання 

і низькі втрати потужності корисного сигналу. Даний розділ присвячений 

створенню і дослідженню характеристик лабораторного зразка лінії передачі, 

що може бути використана для побудови такого фільтра на основі пластинки 

BaFe12O19 в доменній області з попередньо сформованою ДС певного типу. 

Зовнішній вигляд пропонованої лінії передачі представлено на рис. 5.1, а її 

конструкція схематично зображена на рисунку 5.2 і є зв’язаними хвилеводами 

6-мм стандарту 1. Зв’язок між ними забезпечується пластинкою одновісного 

монокристалічного гексафериту 2, вміщеною в закритичну щілину на бокових 

стінках хвилеводів. Легка вісь гексаферитової пластинки орієнтована 

нормально до її площини. Для збудження магнітостатичних хвиль (МСХ) у 

вхідній хвилеводній секції і зворотнього перетворення їх енергії в 

електромагнітну хвилю у вихідній, до поверхні 

 

 

Рис. 5.1. Зовнішній вигляд макета лінії передачі. 
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Рис. 5.2. Макет лінії передачі. 1 — зв’язані хвилеводи, 2 — гексаферитова 

пластинка, 3 — антени, 4 — короткозамикачі хвилеводів, що закріплені на 

гвинтовій системі. 

 

гексаферитової пластинки перпендикулярно довшій її стороні приклеєні антени 

3. Короткозамикачі хвилеводних секцій 4 закріплені на гвинтовій системі, що 

дозволяє змінювати їх положення вздовж хвилеводних секцій. Це дає змогу 

підстроювати їх положення таким чином, щоб пучність електричної 

компоненти |E| стоячої хвилі в хвилеводних секціях лежала в площині 

гексаферитової пластинки. Таким чином досягаються оптимальні умови для 

збудження МСХ в пластинці гексафериту. 

 Експериментальні дослідження керованого смугопропускного фільтра, що 

являє собою лінію передачі (рис. 5.2), внесену в постійне магнітне поле H0, 

проводились методом НВЧ спектроскопії. Використовувалася пластинка 

BaFe12O19 розмірами a×b = 2,25×7,85 мм
2
 і товщиною фериту tф = 27 мкм, яка для 

міцності конструкції приклеєна до кварцової підкладинки товщиною 110 мкм. У 

гексафериті створена СДС, в якій ДМ орієнтована перпендикулярно змінному 

магнітному полю хвилі h (ДМh).  СДС була отримана при куті φ = 15°. Віддаль 

між золотими антенами, приклеєними до поверхні гексафериту, становила 6 мм, 

їх діаметр складав 40 мкм. 

АЧХ модуля коефіцієнта передачі S21 досліджуваного фільтра в околі смуги 

пропускання при відсутності H0 представлена на рис. 5.3а, візуалізована ДС — 
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на рис. 5.3б. Варто зазначити, що поза смугою пропускання фільтра сигнал 

знаходиться на рівні шумів (>> 60 дБ). 

У відсутності поля H0 центральна частота в смузі пропускання фільтра 

становить fр = 47,24 ГГц, S21 ≈ 52 дБ і 2∆f  = 80 МГц (рис. 5.3). Як видно з 

рис. 5.4, зі зростанням H0 смуга пропускання фільтра перебудовується в бік 

нижчих частот. Ця залежність була виміряна для двох різних напрямків 

прикладеного поля H0⊥ВЛН до пла  инки  ек афери у: вздовж ДМ смугових 

доменів (H||) і перпендикулярно до неї (H⊥). Розрахунок даної частотно-польової 

залежності в магнітостатичному наближенні проведено за наступною формулою 

[126] 
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де  і r визначаються за формулами 

 

  

                                              (а)                                                               (б)           

Рис. 5.3. Модуль коефіцієнта передачі S21 досліджуваного 

смугопропускного фільтра у відсутності поля H0 при попередньо створеній 

СДС у гексафериті (а), візуалізована СДС у пластинці BaFe12O19 (tф = 27 мкм, 

a×b = 2,25×7,85 мм
2
) при H0 = 0 (б). 
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Рис. 5.4. Залежність центральної частоти у смузі пропускання фільтра від 

величини поля H0⊥ВЛН при двох його напрямках: вздовж ДМ смугових 

доменів у гексаферитовій пластинці (H||) і перпендикулярно до неї (H⊥). Точки 

відповідають експериментальним даним, суцільна лінія — результат 

розрахунку частоти ФМР в пластинці BaFe12O19 (tф = 27 мкм, a×b = 

2,25×7,85 мм
2
). 
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де l − період ДС, t − товщина гексаферитового шару, M − намагніченість; 4πМ0 = 

4,77 кГс, Ha = 16,95 кЕ. 

Як можна побачити з рис. 5.4, зі зміною H0 в межах 0 ÷ 1500 Е частота fр 

перебудовується на 160 МГГц при H|| і на 110 МГц при H⊥. 

Із залежності, представленої на рис. 5.5 бачимо, що зі збільшенням поля H0 

до величини 625 Е коефіцієнт S21 ≈ –52 дБ залишається незмінним. Однак, при  

подальшому збільшенні H0 втрати значно зростають. У той же час, як видно з 

рис. 5.6, збільшення H0 призводить до зменшення 2∆f аж до 34 МГц при обох  
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напрямках H0. 
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Рис. 5.5. Експериментальна залежність модуля коефіцієнта передачі S21 від 

зовнішнього магнітного поля H0⊥ВЛН, прикладеного в двох різних напрямках: 

вздовж ДМ смугових доменів у гексаферитовій пластинці (H||) і 

перпендикулярно до них (H⊥). 
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Рис. 5.6. Те саме, що на рис. 5.5, для ширини смуги сигналу 2∆f на рівні 

3 дБ від максимуму коефіцієнта передачі. 
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Підсумовуючи характеристики, отримані при полях H0 до 1500 Е, маємо 

величини перебудови fр в залежності від орієнтації поля  H0 − 110 МГц і 

160 МГц, 2∆f  33−80 МГц і S21 –(52 ÷ 59) дБ. Таким чином, незважаючи на цілком 

прийнятний діапазон перебудови fр і величину 2∆f досліджуваний фільтр має 

недопустимо великі втрати потужності сигналу в смузі пропускання. 

 

5.2. Залежність коефіцієнта передачі від відстані між антенами 

 

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. На рис. 5.7 представлений  
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Рис. 5.7. Експериментальна залежність модуля коефіцієнта передачі S21 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 . 
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коефіцієнт S21 досліджуваного фільтра в залежності від відстані між стінкою 

вихідної хвилеводної секції до приймальної антени (d) при H0 = 0. Таким чином, 

як показано експериментально (рис. 5.7), при відстанях d більших від 0,1 мм 

визначальним є фактор затухання МСХ при їх поширенні в пластинці BaFe12O19. 

 

5.3. Вплив типу ДС на поширення МСХ 

 

При найбільш оптимальному з експериментально досліджених положень 

приймальної антени у вихідній секції (d = 0,1 мм) проведено експериментальне 

дослідження величини S21 при різних типах створеної ДС. Розглянуті СДС для 

випадків ДМ⊥h і ДМ||h, а також ЦДС, яка була отримана при куті φ = 2°22′. У 

таблиці 5.1 представлена інформація про частоти низькочастотної і 

високочастотної мод МСК fр
1
 і fр

2
 відповідно, ширину смуги найбільш 

інтенсивної моди (2∆f)  і величини модуля коефіцієнта відбиття S11
1
 і S11

2
 на 

відповідних частотах мод пластинки монокристалічного BaFe12O19, при її 

розташуванні на короткозамикачі хвилеводу, для різних типів ДС, а також 

коефіцієнт S21 для фільтра при відповідній ДС у відсутності поля H0. 

Найменші втрати S21 = –37 дБ при поширенні ПОМСХ зафіксовано для 

випадку СДС (ДМ⊥h), частотна залежність S11 в області збудження  

 

Тип ДС fр
1
, ГГц S11

1
, Дб fр

2
, ГГц S11

2
, Дб 2∆f, МГц S21, дБ 

СДС 

(ДМh) 
47,2 ± 0,7 12,7 ± 3,8 — — 80,1  37 ± 3 

СДС 

(ДМ║h) 
47,3 ± 0,7 2,2 ± 1,3 53,5 ± 0,8 4,6 ± 1,6 502,6 — 

ЦДС 47,4 ± 0,7 7,3 ± 1,9 49,7 ± 0,8 2,5 ± 1,3 99,9 43 ± 5 

Табл. 5.1. Вплив типу ДС на характеристики спектра МСК та модуль 

коефіцієнта передачі досліджуваного фільтра при використанні пластинки 

BaFe12O19 (a×b = 2,25×7,85 мм
2
, tф = 27 мкм). 
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низькочастотної моди МСК при відсутності поля H0 показана на рис. 5.8, 

відповідна ДС на рис. 5.3б. В той же час для випадку СДС (ДМ||h) корисний 

сигнал на виході фільтра був відсутнім. Як можна побачити, втрати тим менші, 

чим більшим є S11 і мінімальна 2∆f. 
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Рис. 5.8. Частотна залежність модуля коефіцієнта відбиття для пластинки 

BaFe12O19 (a×b = 2,25×7,85 мм
2

, tф = 27 мкм) з СДС (ДМ⊥h) у вихідному стані 

при H0 = 0. 

 

Аналогічні дослідження при різних типах ДС, проведені для пластинки 

BaFe12O19 розмірами a×b = 1,9×3,95 мм
2
 з tф = 31 мкм і товщиною підкладинки 

129 мкм, показали, що найменші втрати (S21 ≈ –37 дБ) спостерігаються у 

випадку ЦДС. На рис. 5.9а представлена частотна залежність S11 в області 

збудження низькочастотної моди МСК при відсутності поля H0, відповідна ДС 

на рис. 5.9б. 

Характерними особливостями спектрів МСК пластинок гексафериту при 

ДС, за якої спостерігаються найменші втрати є найвужча ширина смуги (2∆f) і 

найбільша інтенсивність магнітостатичних резонансів, порівняно з резонансами 

при інших ДС. Разом з тим, величина S21 відрізняється більш ніж на порядок 

для однієї і тієї ж пластинки гексафериту при різних типах ДС. Слід зазначити,  
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Рис. 4.9. Модуль коефіцієнта відбиття (а) для пластинки BaFe12O19 (a×b = 

1,9×3,95 мм
2

, tф = 31 мкм) з ЦДС у вихідному стані (б) при H0 = 0. 

 

що в режимі насичення ширина смуги ФМР однакова для всіх пластинок 

BaFe12O19, однак, стає відмінною при утворенні ДС і залежить від її якості. 

Відтак, набуває важливості регуляризація ДС.  
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5.4. Висновки до п’ятого розділу 

 

1. Запропоновано лінію передачі на основі пластинки одновісних 

монокристалічних гексафериттів в області існування в них доменної 

структури (ДС) певного типу. Цю лінію можна використовувати для 

експериментального дослідження збудження і розповсюдження 

магнітостатичних хвиль (МСХ) міліметрового діапазону в одновісних 

монокристалічних гексаферитах, а також створення керованих 

смугопропускних фільтрів і ліній затримки. 

2. На основі запропонованої лінії передачі вперше створено макет 

керованого смугопропускного фільтра з пластинкою BaFe12O19 при 

доменній структурі певного типу. Найкращий коефіцієнт передачі S21 

лабораторного зразка становив –37 дБ. 

3. Експериментально показано, що в досліджуваному фільтрі за умови 

конкуренції оптимальних умов збудження сигналу і втрат при його 

передачі визначальним є саме величина втрат при поширенні МСХ в 

гексафериті. 

4. Встановлено, що модуль коефіцієнту  передачі S21 у пластинці BaFe12O19 

може змінюватись більш ніж на порядок в залежності від типу створеної 

ДС для одного і того ж зразка. 

5. 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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ВИСНОВКИ ДО РОБОТИ 

 

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 
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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. 

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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