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МАГНІТОЕЛЕКТРИКА 

 

Загальні відомості про курс: 

Курс лекцій за програмою підготовки магістрів радіофізичного факультету 

першого року навчання, 51 година лекцій, ІІ-й семестр 2010/2011 н.р. 

Курс передбачає лекції, розгляд ряду експериментальних та теоретичних 

робіт з поточної наукової літератури за тематикою курсу, самостійну роботу 

студентів.  

        Викладач: доцент, к.ф.-м.н. В.Є. Короновський 

 

Короткий зміст та мета курсу: 

Фізика магнітоелектричних явищ становить один з самостійних розділів 

сучасної фізики. Методи досліджень, пов'язані з поведінкою твердих тіл в 

електричному та магнітному полях,  впливом електричного поля на магнітні, 

оптичні, спектральні, механічні властивості твердих тіл дають потужний 

інструмент для з'ясування природи магнітоелектричної взаємодії, що визначає 

можливості їх застосування у різноманітних функціональних пристроях.  

          Запропонований курс включає в себе систематизоване викладення основ 

фізики магнітоелектричних явищ, її застосуванні для досліджень твердих тіл. 

Передбачено розгляд теоретичних, модельних основ магнітоелектричних явищ та 

детальний огляд експериментальних методик для їх досліджень. До курсу 

включені також питання практичного використання магнітоелектричних 

матеріалів у сучасній техніці. 

Зміст курсу: 

1. Вступ (2 г.). Предмет курсу. Загальний огляд головних напрямків фізики 

магнітних, магнітоелектричних та електромагнітооптичних явищ. Релятивістська 

природа магнетизму. Магнітні властивості електронів та ядер. Локалізований 

електрон у магнітному полі. Орбітальний момент, спін. 

Парамагнетизм.Діамагнетизм.  

2. Сучасні магнітоелектричні матеріали. (8 год).  Магнітні діелектрики (об’ємні 

монокристали, тонкі епітаксійні плівки). Магнітоелектричні антиферомагнетики. 

Мультифероїки. Однофазні магнітоелектричні матеріали. Композитні 

магнітоелектрики (синтез, фізичні властивості та перспективи практичного 

застосування). Шаруваті магнітоелектричні композити. Нанокомпозитні 

магнітоелектричні структури (синтез, фізичні властивості та перспективи 

практичного застосування). Шаруваті магнітоелектричні нанокомпозити. 

3. Магнітоелектрична взаємодія в кристалах. (10 год). Феноменологічна теорія 

магнітоелектричної взаємодії в твердому тілі. Магнітне упорядкування у 



відсутності поля (випадок феромагнетика та двограткового антиферомагнетика). 

Необхідні умови для виникнення магнітного упорядкування. Магнітне 

упорядкування у зовнішньому магнітному полі. Намагніченість в кристалах 

тетрагональної та кубічної симетрії. Магнітна сприйнятливість. Магнітна 

сприйнятливість кубічного кристалу. Магнітоелектричні взаємодії в середовищах з 

кубічною магнітною анізотропією, магнітоелектричний ефект. Магнітоелектричні 

взаємодії в середовищах з одновісною магнітною анізотропією. Низькочастотний 

магнітоелектричний ефект. Резонансний магнітоелектричний ефект в 

феромагнетиках. Резонансний магнітоелектричний ефект в антиферомагнетиках. 

4. Магнітоелектричний ефект в композитних матеріалах. (4 год). Оцінка 

магнітоелектричних параметрів композитів. Магнітоелектрична взаємодія в 

однопрошаркових композитах. Шаруваті магнітоелектричні композиційні 

матеріали, модель, основні рівняння. Магнітоелектричний ефект у вільних зразках 

композитів. Магнітоелектричний ефект у механічно зажатих зразках композитів. 

Магнітоелектричний ефект в об’ємних магнітоелектричних композитах. 

5. Експериментальні методи досліджень магнітоелектричних взаємодій в 

твердому тілі. (6 год). Індукційні методи досліджень магнітоелектричних ефектів. 

Ємнісні методи досліджень магнітоелектричних ефектів. Методи спектрального 

аналізу для досліджень магнітоелектричних взаємодій в речовині. Модифікація 

методу оптичної поляриметрії для досліджень динамічного та статичного 

магнітоелектричних ефектів. Методи досліджень магнітоелектричного ефекту в 

НВЧ області. Метод поляризаційної мікроскопії при дослідженнях 

магнітоелектричних ефектів.  

6. Електромагнітооптичний ефект. (6 год). Електромагнітооптичні явища в 

центросиметричних кубічних феро- та ферримагнетиках, феноменологічна теорія, 

модельні уявлення. Електромагнітооптичні явища в одновісних феро- та 

феримагнетиках. Оптичне детектування вихревих утворень в доменних межах - 

вертикальних блохівських ліній, їх зародження та переміщеня в наслідок 

локального оптичного впливу та в наслідок впливу електричного поля. 

Модифікація методу анізотропного темнопольного підсвічування для застосування 

до спостережень субмікроних магнітних неоднорідностей в доменних межах.  

7. Сучасні проблеми фізики магнітоелектричних явищ.(10 год). Динамічні 

процеси в магнітоелектричних системах. Електромагнони. Проблеми 

експериментальних досліджень нових динамічних проявів у магнітоелектричних 

взаємодіях у твердому тілі. 

8. Застосування магнітоелектричних матеріалів у сучасній техніці. (5 год). 

Багатофункціональні магнітоелектричні компоненти. Використання моделі 

композиційних матеріалів. Магнітоелектричні пристрої твердотільної електроніки. 

Ефекти електричного управління магнітними мікро- та нанорозмірними 

структурами. Магнітоелектричні датчики змінного та статичного магнітного поля, 

схема, принцип роботи. Композитний магнітоелектричний резонатор. 

Однорезонаторні та дворезонаторні магнітоелектричні фільтри з електричним 

управлінням на основі шаруватих ферит-п’єзоелектричних структур. 
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