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Reziumė 

Disertacijoje sprendžiama girotropinių įtaisų modelių (GĮM) tobulinimo, juose 
sklindančių elektromagnetinių (EM) bangų charakteristikų ir parametrų tyrimo 
bei prognozavimo, modelių taikymo problema. Tyrimų objektas – GĮM ir jų tai-
kymo galimybės. Disertacijos tikslas – ištirti GĮM bangų fazines (FCh) ir silpi-
mo charakteristikas (SCh) bei parametrus, modelių taikymo galimybes. 

Darbe sprendžiami uždaviniai: patobulinti GĮM elektrodinaminius ir mate-
matinius modelius, sukurti kompiuterinius modelius (algoritmus bei programas) 
GĮM bangų dispersinėms lygtims spręsti; pritaikyti dirbtinių neuronų tinklus 
(DNT) bangų FCh išskirti ir prognozuoti, parametrams nustatyti; apskaičiuoti ir 
ištirti GĮM bangų FCh bei SCh, parametrus, taikant autorinę programinę įrangą; 
sukurti ir ištirti sluoksniuotų puslaidininkinių-dielektrinių bangolaidžių (PDB) 
kompiuterinius modelius, ištirti GĮM taikymo galimybes. 

Disertaciją sudaro įvadas, 4 skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros 
ir šaltinių bei autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai, 3 priedai. 

Įvade apibrėžiami: tyrimų problema, darbo aktualumas, tyrimų objektas, 
darbo tikslas bei uždaviniai. Aprašomi: tyrimų metodika, darbo mokslinis nau-
jumas, rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Nurodomi autoriaus pra-
nešimai disertacijos tema konferencijose ir seminaruose, disertacijos struktūra. 

1 skyriuje pateikiama literatūros ir šaltinių disertacijos tema analizė: nagri-
nėjami GĮM, juose naudojamos medžiagos, tyrimų metodai. Nurodomas auto-
riaus indėlis į tyrimų problemos sprendimą, suformuluojami darbo uždaviniai. 

2 skyriuje pristatomi girotropinių įtaisų elektrodinaminiai ir matematiniai 
modeliai. Kuriami ir tikrinami kompiuteriniai modeliai GĮM bangų FCh ir SCh 
skaičiuoti. FCh atskiriamos ir tiriamos, taikant DNT. Eksperimentiškai tiriami 
fiziniai feritinių bangolaidžių modeliai.  

3 skyriuje tiriamos PDB modelių FCh. Analizuojamos bangolaidžių su jaut-
riais temperatūrai puslaidininkine šerdimi ir anizotropiniu dielektriko sluoksniu 
bangų FCh bei SCh. Tiriami sluoksniuoti PDB modeliai. Pateikiami dielektrinių 
bangolaidžių tyrimų, taikant DNT, rezultatai. 

4 skyriuje tiriamos GĮM taikymo galimybės EM bangų fazės keitikliuose, 
moduliatoriuose, silpnintuvuose bangolaidžiuose ir filtruose. 

Disertacijos tema publikuota 14 mokslinių straipsnių, iš jų 8 – recenzuoja-
muose mokslo žurnaluose. Iš šių 5 straipsniai paskelbti mokslo žurnaluose, 
įtrauktuose į Thomson Reuters Web of Science duomenų bazę. Disertacijos tema 
perskaityta 13 pranešimų mokslinėse konferencijose ir seminaruose. 
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Abstract 

An improvement of gyrotropic devices models (GDM), propagating elec-
tromagnetic (EM) wave characteristics and parameters research prediction, and 
problems of model application are discussed throughout the work. An object of 
the research is GDM and their usage possibilities. The aim of this dissertation is 
to investigate GDM wave phase and attenuation characteristics (PCh, ACh), pa-
rameters, and the possibilities of models usage. 

Tasks of dissertation: improvement of GDM electrodynamical and mat-
hematical models; development of computer models (algorithms and programs) 
for GDM wave dispersion equation calculation; to adapt artificial neural net-
works (ANN) for  wave PCh extraction and prediction; to estimate parameters 
by  using  author’s software; to calculate and investigate wave PCh and ACh, 
and its parameters; to create and investigate computer models of multilayer se-
miconductor-dielectric waveguides (SDW); to investigate usage possibilities of 
GDM. The dissertation consists of four parts including Introduction, 4 chapters, 
Conclusions, References and 3 Annexes.  

The introduction reveals the investigated problems, the importance of the 
thesis and the object of research. It also describes the purpose and tasks of the 
work, research methodology, scientific novelty, and the practical significance of 
results examined in the work and defended propositions. The introduction ends 
with the presentation of the author’s publications on the subject of the defended 
dissertation, and the structure of the dissertation is defined as well.  
Chapter 1 revises the literature used throughout the dissertation. At the end of 
the chapter, the conclusions are drawn and the tasks for the dissertation are re-
considered. Chapter 2 describes gyrotropic devices electrodynamical and math-
ematical models. PCh are extracted and investigated by using ANN. Physical 
models of ferrite waveguides are investigated experimentally. The wave PCh of 
SDW models, as well as wave PCh and ACh of waveguides with temperature 
sensitive semiconductor core and anisotropic dielectric layer are analyzed in the 
3rd chapter. Multilayer SDW models are investigated in the chapter too. The 
results of investigation of dielectric waveguides by using ANN are presented 
there too. The usage possibilities of GDM in EM wave phase shifters, modula-
tors, attenuators, waveguides and filters are analyzed in the 4th chapter. 

14 articles focusing on the subject of the discussed dissertation have been 
published: 5 articles in the Thomson ISI Register; one article in the conference 
material in Thomson ISI database; 3 articles in the journal quoted by Inspec da-
tabase; 5 articles in international and a national conferences. 13 presentations on 
the subject have been presented in various conferences both nationally and in-
ternationally. 
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Žymėjimai 

Simboliai 

ajk – dispersinės lygties determinanto pavidalu j-tosios eilutės ir k-tojo stulpelio  

elementas (sandas); 

B0 – pastoviojo magnetinio srauto tankis (magnetinė indukcija); 

B0 – pastoviojo magnetinio srauto tankio (magnetinės indukcijos) vektorius; 

c – elektromagnetinių bangų (šviesos) greitis vakuume (ir apytiksliai ore); 

d – dielektriko indeksas (viršutinis); 

da – anizotropinio dielektriko indeksas (viršutinis); 

d – dielektriko sluoksnio absoliutinis storis girotropiniame bangolaidyje; 

d/r p – dielektriko sluoksnio santykinis storis puslaidininkiniuose-dielektriniuose ban-

golaidžiuose; 

d/r d – dielektriko sluoksnio santykinis storis dielektriniuose bangolaidžiuose; 

det[ajk]  – dispersinės lygties determinantas su j eilutėmis ir k stulpeliais; 
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e+imϕ – bangų su kairiąja apskritimine poliarizacija išilginių z komponenčių priklauso-

mybė nuo ϕ kai m = 1, 2, 3, ....; 

f – elektromagnetinės bangos dažnis; 

f – ferito indeksas (viršutinis); 

fr p – bangos dažnis, normuotas pagal puslaidininkinės šerdies spindulį  

r p (normuotasis dažnis); 

fc – bangolaidžio darbo dažnių juostos centrinis dažnis; 

fcr 
p – bangolaidžio darbo dažnių juostos centrinis dažnis, normuotas pagal puslaidi-

ninkinės šerdies spindulį; 

fkrp – pagrindinio tipo bangos krizinis (atkirtos) dažnis; 

fkra – pirmojo aukštesniojo tipo bangos krizinis (atkirtos) dažnis; 

g – girotropinės medžiagos indeksas (viršutinis); 

(2) ( )
o

H
m
k r⊥ – Hankelio kompleksinė antrojo tipo m-tosios eilės funkcija su  

argumentu ;
o
k r⊥  

h – išilginis kompleksinis bangos skaičius (sklidimo koeficientas); 

h' – elektromagnetinės bangos fazės koeficientas; 

h'r p – elektromagnetinės bangos fazės koeficientas, normuotas pagal puslaidininkinės 

šerdies spindulį r p; 

h" – elektromagnetinės bangos silpimo koeficientas; 

h"r p – elektromagnetinės bangos silpimo koeficientas, normuotas pagal puslaidininki-

nės šerdies spindulį r p; 

i – menamasis vienetas; 

1, 2( )
g gJ

m
k r⊥ – Beselio kompleksinės pirmojo tipo m-tosios eilės funkcijos su pirmuoju ir 

antruoju kompleksiniais argumentais 1, 2 ;
g gk r⊥  

1, 2( )
da gJ

m
k r⊥ – Beselio kompleksinės pirmojo tipo m-tosios eilės funkcijos su pirmuoju ir 

antruoju kompleksiniais argumentais 1, 2 ;
da gk r⊥  
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1, 2
( )
d gJ

m
k r⊥ – Beselio kompleksinės pirmojo tipo m-tosios eilės funkcijos su pirmuoju ir 

antruoju kompleksiniais argumentais 
1, 2

;
d gk r⊥  

k  – išilginis bangos skaičius (sklidimo koeficientas) neribotame vakuume; 

1, 2
g gk r⊥ – pirmasis ir antrasis vidiniai skersiniai kompleksiniai bangų skaičiai (sklidimo 

koeficientai) girotropinėje šerdyje, normuoti pagal girotropinės šerdies spindu-
lį r g  – normuotieji pirmasis ir antrasis bangų skaičiai (sklidimo koeficientai); 

1, 2
da gk r⊥ – pirmasis ir antrasis vidiniai skersiniai kompleksiniai bangų skaičiai (sklidimo 

koeficientai) anizotropiniame dielektriko sluoksnyje, normuoti pagal girotro-
pinės šerdies spindulį r g – normuotieji pirmasis ir antrasis bangų skaičiai 

(sklidimo koeficientai) anizotropiniame dielektrike; 

1, 2d gk r⊥ – vidiniai skersiniai kompleksiniai bangų skaičiai (sklidimo koeficientai) die-

lektrikų 1 ir 2 sluoksniuose, normuoti pagal girotropinės šerdies spindulį r g – 

normuotieji bangų skaičiai (sklidimo koeficientai) dielektrikų 1 ir 2 sluoks-
niuose; 

o
k ⊥   – išorinis skersinis kompleksinis bangos skaičius (sklidimo koeficientas) ore; 

m – bangos tipo pirmasis indeksas (apatinis); 

m0 – laisvojo krūvininko masė; 

m* – elektrono efektinė masė; 

n  – n-tipo puslaidininkio indeksas (viršutinis); 

N – laisvųjų krūvininkų tankis puslaidininkyje; 

1, 2( )
da gN

m
k r⊥  – Neimano kompleksinė m-tosios eilės funkcija su pirmuoju ir antruoju 

kompleksiniais argumentais 1, 2 ;
da gk r⊥  

1, 2
( )
d gN

m
k r⊥  – Neimano kompleksinė m-tosios eilės funkcija su pirmuoju ir antruoju 

kompleksiniais argumentais 
1, 2

;
d gk r⊥  

o – oro indeksas (viršutinis); 

p – puslaidininkio indeksas (viršutinis);  

p – p-tipo puslaidininkio indeksas (viršutinis); 
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r – ašis arba koordinatė pagal spindulį cilindrinėje r, ϕ, z  koordinačių sistemoje; 

r g – girotropinės šerdies spindulys; 

s – puslaidininkio (angl. semiconductor) indeksas (viršutinis); 

z – ašis arba išilginė koordinatė cilindrinėje r, ϕ, z  koordinačių sistemoje. 

∆f – bangolaidžio absoliutinė darbo dažnių juosta; 

∆fr p – puslaidininkinio bangolaidžio absoliutinė darbo dažnių juosta, normuota pagal 

puslaidininkinės šerdies spindulį r p; 

δf – bangolaidžio santykinė darbo dažnių juosta procentais (%); 

ε0 – vakuumo absoliutinė dielektrinė skvarba (elektrinė konstanta); 

o
r

ε  – oro santykinė dielektrinė skvarba; 

d
r

ε  – idealaus nemagnetinio dielektriko santykinė dielektrinė skvarba; 

d
r

ε ′  – realaus nemagnetinio dielektriko santykinės dielektrinės skvarbos realioji dalis; 

d
r

ε ′′  – realaus nemagnetinio dielektriko santykinės dielektrinės skvarbos menamoji 

dalis; 

f

rε  – realaus ferito kompleksinė santykinė dielektrinė skvarba; 

f
r

ε ′  – realaus ferito santykinės dielektrinės skvarbos realioji dalis; 

f
r

ε ′′  – realaus ferito santykinės dielektrinės skvarbos menamoji dalis; 

p

rε
�

 – pastoviojo magnetinio lauko išilgai veikiamo puslaidininkio SDST; 

, ,
p p p

xx xy zzε ε ε
 
– pastoviojo magnetinio lauko išilgai veikiamo puslaidininkio SDST 

kompleksiniai elementai (sandai); 

µ0 – vakuumo absoliutinė magnetinė skvarba (magnetinė konstanta); 

d
r

µ  – idealaus nemagnetinio dielektriko santykinė magnetinė skvarba; 

o
r

µ  – oro santykinė magnetinė skvarba; 

f

r
µ  – neįmagnetinto ferito kompleksinė santykinė magnetinė skvarba; 
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f
r

µ ′  – realaus neįmagnetinto ferito santykinės magnetinės skvarbos realioji dalis; 

f
r

µ ′′  – realaus neįmagnetinto ferito santykinės magnetinės skvarbos menamoji dalis; 

ϕ – azimuto kampas arba azimutinė (kampinė) koordinatė cilindrinėje r, z  koor-

dinačių sistemoje; 

ω – elektromagnetinės bangos kampinis dažnis. 

Santrumpos 

ACB   – atvirasis cilindrinis bangolaidis; 

DB   – dielektrinis bangolaidis; 

DPT   – daugiasluoksnis perceptronų tinklas; 

DNT   – dirbtinių neuronų tinklas; 

EM   – elektromagnetinė, pvz., banga; 

FCh   – fazinė charakteristika; 

GĮM   – girotropinio įtaiso modelis; 

PB   – puslaidininkinis bangolaidis; 

PDB   – puslaidininkinis-dielektrinis bangolaidis; 

PDFK  – puslaidininkinis-dielektrinis fazės keitiklis; 

PDFM  – puslaidininkinis-dielektrinis fazės moduliatorius; 

PDS   – puslaidininkinis-dielektrinis silpnintuvas; 

PFK   – puslaidininkinis fazės keitiklis; 

PFM    – puslaidininkinis fazės moduliatorius; 

SBF   – spindulio tipo bazinių funkcijų (tinklas); 

SCh   – silpimo charakteristika; 

SDST  – santykinės dielektrinės skvarbos tenzorius; 

SMST  – santykinės magnetinės skvarbos tenzorius; 

VPT   – vienasluoksnis perceptronų tinklas. 

,ϕ
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1 

Įvadas 

Problemos formulavimas 

Girotropija – anizotropijos rūšis, būdinga izotropinėms medžiagoms, kurias vei-
kiant pastoviuoju magnetiniu lauku, pasireiškia dirbtinė anizotropija. Ji yra susi-
jusi su įmagnetėjimo vektoriaus sukimusi (precesija) feromagnetinėse medžia-
gose, jonizuotose dujose ir puslaidininkiuose. Tokios medžiagos vadinamos 
girotropinėmis (įmagnetinti feritai – giromagnetinėmis; jonizuotų dujų ir kietųjų 
kūnų, pvz., puslaidininkių, plazma – giroelektrinėmis). Elektromagnetinių (EM) 
bangų sąveika su girotropinėmis medžiagomis sukelia bangų fazių ir poliarizaci-
jos tipų keitimą, Faradėjaus (angl. Faraday) efektą – poliarizacijos plokštumos 
posūkį, giromagnetinį (feromagnetinį) ir ciklotroninį rezonansus. Šie reiškiniai 
taikomi girotropiniuose įtaisuose, kurie dažniausiai kuriami iš izotropinių feritų 
ir gerokai rečiau – puslaidininkių.  

Kai pastovusis magnetinis laukas nebeveikia girotropinių medžiagų, dirbti-
nė jų anizotropija išnyksta. Medžiagos vėl tampa izotropinėmis ir įgyja realiųjų 
dielektrikų su mažesniu arba didesniu EM bangų silpimu savybes – girotropiniai 
įtaisai tampa dielektriniais. 
 Tiriant bei taikant girotropinius įtaisus susiduriama su jų modeliavimo ir 
medžiagų pasirinkimo problemomis. Feritinės bei puslaidininkinės šerdys yra 
kietos ir trapios, todėl dažniausiai būna cilindrinių apskritojo skerspjūvio strype-
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lių pavidalo. Jų elektrodinaminėms savybėms keisti ir atsparumui didinti gali 
būti taikomi modeliai su išoriniais puslaidininkių arba dielektrikų sluoksniais.  

Feritų pasirinkimas yra nedidelis, tačiau jie išsiskiria mažu giromagneti-
niuose įtaisuose sklindančių EM bangų silpimu. Didelį puslaidininkių pasirinki-
mą lemia naudojamos medžiagos, jų laidžio tipas (n, p), laisvųjų krūvininkų jud-
ris ir efektinė masė, kristalinės gardelės konstanta, santykinė dielektrinė skvarba 
ir kt. Bet krūvininkų koncentracijos pasirinkimą riboja gana didelis giroelektri-
niuose įtaisuose sklindančių bangų silpimas.  

Tobulinant elektrodinaminius girotropinių įtaisų modelius (GĮM), reikalingi 
sudėtingesni matematiniai modeliai – kompleksinės dispersinės lygtys. Įtaisuose 
sklindančių EM bangų dispersinių lygčių sistemai sudaryti naudojami analitiniai 
metodai. Lygčių sistema gaunama kompleksinio determinanto pavidalu. Jam 
spręsti turi būti kuriami nauji kompiuteriniai modeliai – algoritmai ir programos 
nuoseklaus priartėjimo (iteracinių) metodų pagrindu, kad įvertintų kompleksinę 
EM bangų sklidimo konstantą girotropiniuose įtaisuose. Sudėtingų ir ilgų skai-
čiavimų spartai padidinti tikslinga pasitelkti intelektualiuosius metodus – dirbti-
nių neuronų tinklus (DNT), tačiau šis uždavinys iki šiol nebuvo sprendžiamas. 

Disertacijoje sprendžiama girotropinių įtaisų modelių tobulinimo, juose 
sklindančių EM bangų elektrodinaminių charakteristikų ir parametrų tyrimo bei 
prognozavimo, modelių taikymo problema.  

Darbo aktualumas 

Mikrobangų ruože dažnai taikomi girotropiniai įtaisai: fazės keitikliai ir modu-
liatoriai, poliarizatoriai bei cirkuliatoriai, antenų elementai ir pan.  

Giromagnetiniai įtaisai tiriami nuo XX a. vidurio. Dabar jie yra gerai ištirti, 
tačiau jų valdymas apribotas tik magnetiniu lauku. Giroelektriniai įtaisai yra ma-
žiau ištirti, bet jų valdymo galimybės žymiai didesnės. Jie gali būti valdomi 
magnetiniu lauku, temperatūra, infraraudonaisiais spinduliais, matoma šviesa,   
γ-spinduliais, keičiant laisvųjų krūvininkų tipus ir koncentracijas. Todėl dabar 
aktualu tirti giroelektrinius įtaisus, lyginant jų tyrimo metodus ir elektrodinami-
nes savybes su giromagnetiniais įtaisais. 

Skaičiuojant girotropinių įtaisų modeliuose sklindančių bangų fazines cha-
rakteristikas, galima nustatyti bangų kritinius dažnius, diferencinius fazės poky-
čius, įtaisų darbo dažnių juostas ir plačiajuostiškumą. Šie elektrodinaminiai pa-
rametrai kinta, pvz., keičiant puslaidininkius veikiančius magnetinio srauto 
tankį, temperatūrą, laisvųjų krūvininkų koncentracijas. Tuo pačiu keičiasi ir EM 
bangų silpimas giroelektriniuose įtaisuose, kurį aktualu ištirti.  

Tačiau nesukurtos metodikos, kurios automatiškai analizuotų ar prognozuo-
tų aukščiau išvardintus girotropinių įtaisų modelių ir juose sklindančių EM ban-
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gų charakteristikas bei parametrus. Tam aktualu pritaikyti šiuo metu populiarė-
jantį dirbtinių neuronų tinklų metodą.  

Tyrimų objektas 

Darbe tiriami atvirųjų cilindrinių apskritojo skerspjūvio girotropinių įtaisų mo-
deliai ir jų taikymo galimybės.  

Darbo tikslas 

Šio darbo tikslas – ištirti girotropinių įtaisų modeliuose sklindančių EM bangų 
fazines ir silpimo charakteristikas bei parametrus, nustatyti modelių taikymo 
galimybes. 

Darbo uždaviniai 

Darbo tikslui pasiekti darbe reikia išspręsti šiuos uždavinius: 

1. Patobulinti girotropinių įtaisų elektrodinaminius ir matematinius mo-
delius. Sukurti kompiuterinius modelius (algoritmus bei programas) 
įtaisuose sklindančių EM bangų kompleksinėms dispersinėms lyg-
tims spręsti.  

2. Pritaikyti dirbtinių neuronų tinklus GĮM ir juose sklindančių bangų 
charakteristikoms bei parametrams išskirti, analizuoti ir prognozuoti.  

3. Apskaičiuoti GĮM sklindančių EM bangų fazines ir silpimo charakte-
ristikas, bangų bei įtaisų parametrus, ištirti jų valdymo magnetiniu 
srautu ir temperatūra galimybes, taikant autorinę programinę įrangą.  

4. Sukurti ir ištirti kompiuterinius GĮM, taikant komercinę programinę 
įrangą CST Microwave Studio®, rezultatams palyginti bei papildyti. 

5. Ištirti GĮM taikymo galimybes konkrečiuose įtaisuose su reikiamais 
EM bangų fazės pokyčiais ir silpimu. 

Tyrimų metodika 

Darbe taikomi metodai:  
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1. Diferencialinių Maksvelo (angl. Maxwell) lygčių, ribinių sąlygų ir 
susietųjų bangų – girotropinių įtaisų elektrodinaminiams ir matema-
tiniams modeliams tobulinti.  

2. Nuoseklaus priartėjimo (iteraciniai), mažiausių kvadratų, Mullerio 
(angl. Muller), autoriaus patobulinti ir komercinės programinės įran-
gos – girotropinių įtaisų kompiuteriniams modeliams kurti, mikro-
bangų elektrodinaminėms charakteristikoms ir įtaisų parametrams 
skaičiuoti bei palyginti. 

3. Dirbtinių neuronų tinklų – pusiau automatiškai bangų charakteristi-
koms atskirti ir prognozuoti, bangų ir įtaisų parametrams analizuoti.  

4. Patikros ir eksperimentiniai – įtaisų fizinių modelių charakteristi-
koms bei parametrams tikrinti ir tirti. 

Darbo mokslinis naujumas  

Rengiant disertaciją buvo gauti šie elektros ir elektronikos inžinerijos mokslui 
nauji rezultatai: 

1. Taikant diferencialinių Maksvelo lygčių, ribinių sąlygų ir susietųjų 
bangų metodus, patobulinti žinomi elektrodinaminiai ir matematiniai 
girotropinių įtaisų modeliai, uždedant papildomus išorinius izotropi-
nių ir anizotropinių dielektrikų sluoksnius.  

2. Taikant nuoseklaus priartėjimo ir mažiausių kvadratų metodus, su-
kurti nauji kompiuteriniai modeliai (algoritmai ir programos), lei-
džiantys apskaičiuoti girotropinių įtaisų elektrodinaminius paramet-
rus ir gauti jų tyrimų rezultatus.  

3. Nustatyta išorinių izotropinių ir anizotropinių dielektrikų sluoksnių 
įtaka girotropinių įtaisų modeliuose sklindančių bangų fazinėms ir 
silpimo charakteristikoms.  

4. Naudojant programą CST Microwave Studio®, sukurti nauji periodi-
nių puslaidininkinių-dielektrinių įtaisų kompiuteriniai modeliai ir 
gauti jų tyrimo rezultatai. 

5. Naudojant dirbtinių neuronų tinklus, sukurta nauja metodika girotro-
pinių įtaisų modelių charakteristikoms išskirti bei parametrams skai-
čiuoti ir dielektriniuose bangolaidžiuose sklindančių bangų fazinėms 
charakteristikoms prognozuoti. Ji leidžia prognozuoti 3 pirmus bangų 
tipus – HE11, EH11 ir HE12.  
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Darbo rezultatų praktinė reikšmė 

Sudaryti nauji ir patobulinti esami girotropinių įtaisų elektrodinaminiai modeliai 
ir iteraciniai skaičiavimų algoritmai bei programos, leidžiantys analizuoti giro-
tropinius įtaisus (bangolaidžius, fazės keitiklius ir moduliatorius, silpnintuvus ir 
filtrus), įvertinant EM bangų silpimą. Sudaryti dirbtinių neuronų tinklais paremti 
dielektriniuose bangolaidžiuose sklindančių bangų fazinių charakteristikų prog-
nozavimo algoritmai ir programos, kurie leidžia atsisakyti dispersinių lygčių 
sprendimo. Naudojant programą Matlab™, sukurta autorinė programinė įranga 
girotropiniams įtaisams tirti. 

Ginamieji teiginiai 

1. EM bangų silpimui mažinti reikia girotropinių įtaisų modeliuose 
naudoti puslaidininkines šerdis su krūvininkų tankiu N = 1019 m–3 ir 

izotropinius bei anizotropinius dielektrikų sluoksnius.   

2. Išskiriant ir prognozuojant girotropinių bangolaidžių modelių fazines 
charakteristikas su DNT, skaičiavimų trukmė sumažinama iki 0,02 s  
t. y., apie 2000 kartų, lyginant su iteraciniais metodais. 

3. Didžiausias diferencinis fazės pokytis 825° pasiekiamas n-InP pus-
laidininkinių-dielektrinių bangolaidžių modeliuose, valdomuose 
magnetiniu lauku, kai elektronų tankis N = 1019 m–3.  

4. Puslaidininkinių-dielektrinių n-InSb bangolaidžių modelius galima 
taikyti EM bangų silpnintuvuose, valdomuose magnetiniu lauku. 
Maksimalus jais pasiekiamas silpimas yra –200 dB. 

Darbo rezultatų aprobavimas 

Disertacijos tema autorius publikavo 14 mokslinių straipsnių, iš kurių 8 straips-
niai paskelbti recenzuojamuose mokslo žurnaluose. Autoriaus publikacijų sąra-
šas pateiktas disertacijos 117 puslapyje.  

Taip pat autorius perskaitė 13 pranešimų tarptautinėse, respublikinėse, dok-
torantų, jaunųjų mokslininkų ir studentų konferencijose bei seminaruose: 

• Plonis, D., Mališauskas, V., Serackis, A. 2011. Dielectric Waveguides 
Calculations with Neural Networks. Tarptautinis seminaras „New 
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Trends and Achievements in Microwave Measurement 2011“. Minskas, 
Baltarusija, 2011 m. vasario 11 d.  

• Plonis, D. 2011. Girotropiniuose įtaisuose sklindančių bangų dispersinių 
lygčių sprendimo metodai. 14-toji respublikinė Lietuvos jaunųjų moks-
lininkų konferencija „Mokslas – Lietuvos ateitis: Elektronika ir elektro-

technika“. Vilnius, 2011 m. kovo 18 d. 
• Plonis, D. 2011. Girotropiniai fazės keitikliai. Studentų mokslinė konfe-

rencija „Telekomunikacijos ir elektronika 2011“. Kaunas, 2011 m.  
balandžio 7 d. 

• Plonis, D., Mališauskas, V., Serackis, A. 2011. Investigation on Gyro-
tropic Device Model using Multilayer Perceptron. 15-toji tarptautinė 
konferencija „Elektronika 2011“. Vilnius, 2011 m. gegužės 17–19 d. 

• Plonis, D., Mališauskas, V. 2011. Cylindrical Phase Shifters with Solid-
state Plasma. 6-th PhD Students and Young Scientists Conference 
„Young Scientists Towards the Challenges of Modern Technology“. 
Varšuva, Lenkija, 2011 m. rugsėjo 19–22 d. 

• Plonis, D., Mališauskas, V. 2011. Investigation of the Gyroelectric Pha-
se Shifter. Tarptautinis seminaras „Microwave and Light-wave Systems 

2011“. Vilnius, 2011 m. gruodžio 2 d.  
• Plonis, D. 2012. Giroelektrinių p-GaAs fazės keitiklių tyrimas.  

15-toji respublikinė Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija „Moks-

las – Lietuvos ateitis: Elektronika ir elektrotechnika“. Vilnius, 2012 m. 
kovo 16 d. 

• Plonis, D., Mališauskas, V., Martavičius, R. 2012. The Investigation of 
Microwave Gyroelectric Modulators. „XXII International Conference on 

Electromagnetic Disturbances EMD2012“. Vilnius, 2012 m.  
rugsėjo 20–21 d. 

• Plonis, D., Mališauskas, V., Martavičius, R. 2012. The Investigation of 
n-SiGe and n-InAs Microwave Gyroelectric Modulators „Modern 

Microwave Devices and Systems“. Minskas, Baltarusija, 2012 m. 
 lapkričio 18 d. 

• Plonis, D. 2013. Slopinimas mikrobangų fazės keitikliuose. 16-toji res-
publikinė Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija „Mokslas – Lietu-

vos ateitis: Elektronika ir elektrotechnika“. Vilnius, 2013 m. kovo 15 d. 
• Plonis, D., Mališauskas, V. 2013. Gyroelectric Waveguides usage Pos-

sibilities in Microwave Phase Shifters. Seminaras. Varšuva, 2013 m. 
 gegužės 29 d. 

• Plonis, D., Mališauskas, V. Derzakowski, K. 2013. Puslaidininkinių-
dielektrinių bangolaidžių elektrodinaminių parametrų tyrimas. Konfe-
rencija „Doktorantų stažuotės užsienio mokslo centruose 2012–2013 m“. 
Vilnius, 2013 m. spalio 11 d. 
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• Plonis, D. 2014. Periodinių puslaidininkinių bangolaidžių tyrimas.  
17-toji respublikinė Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija „Moks-

las – Lietuvos ateitis: Elektronika ir elektrotechnika“. Vilnius, 2014 m. 
kovo 21 d. 

Disertacijos struktūra 

Disertaciją sudaro įvadas, keturi skyriai, bendrosios išvados, literatūra ir šaltiniai, 
autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašas, santrauka anglų kalba ir 3 priedai. 

Darbo apimtis yra 140 puslapiai, neskaitant priedų, tekste panaudotos 47 
numeruotos formulės, 58 paveikslai, 4 lentelės ir 5 algoritmai. Rengiant darbą 
buvo panaudoti 108 literatūros šaltiniai. 
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Girotropinių įtaisų modelių apžvalga  

Skyriaus tikslas – atlikti girotropinių įtaisų modelių (GĮM), medžiagų, tyrimo 
metodų apžvalgas, siekiant suformuluoti darbo uždavinius. Čia analizuojami 
atvirųjų cilindrinių girotropinių įtaisų modeliai. Pristatomos juose taikomų me-
džiagų ir sklindančių elektromagnetinių (EM) bangų charakteristikų bei para-
metrų tyrimo metodų apžvalgos. Suformuluojamos skyriaus išvados ir GĮM ty-
rimo uždaviniai.  

1.1. Girotropinių įtaisų modeliai 

Poskyrio tikslas – atlikti girotropinių įtaisų elektrodinaminių ir fizinių modelių 
apžvalgą bei nustatyti, kokie jų tyrimai jau atlikti kitų autorių. Poskyryje apžvel-
giami GĮM, kurių pagrindą sudaro girotropiniai bangolaidžiai. Analizuojamos 
mokslinės publikacijos nuo 1963 m. iki šių dienų. Virš 50 metų besitęsiantis ty-
rimų laikotarpis rodo, kad moksliniai GĮM tyrimai yra aktualūs ir šiandien.  
Girotropinių bangolaidžių modeliai. Girotropiniai atvirieji cilindriniai bango-
laidžiai (ACB) priskiriami dielektrinių bangolaidžių (DB) plačiąja prasme kla-
sei. Kai jų neveikia pastovusis magnetinis laukas, girotropiniai bangolaidžiai 
tiriami ir taikomi kaip dielektriniai bangolaidžiai. Taigi DB yra ir bendrasis pla-
čiąja, ir dalinis siaurąja prasmėmis girotropinių bangolaidžių modeliai. Todėl 
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girotropinių bangolaidžių modelių apžvalga pradedama nuo paprastų dielektrinių 
ir tęsiama sudėtingų sluoksniuotų feritinių-puslaidininkinių bangolaidžių link. 

Dielektriniai strypeliai naudojami kaip antenos 110–150 GHz dažnių ruože. 
Tokių antenų tyrimas atliekamas eksperimentiniu būdu, be to skaičiuojami jų 
skleidžiamų EM bangų sklaidos ir silpimo koeficientai. Skaičiavimai atliekami, 

monokristalinį safyrą, kurio 11,56,d d
xx zz

ε ε= = 9,39d
yy

ε = ir silicį, kurio 

11,9,d
r

ε =  tan δ = 10–4 (Pousi et al. 2006). 

Be to, DB analizuojami terahercinių dažnių ruože (Mitrofanov et al. 2010). 
Tiriami perduodamų signalų iškraipymai šiuose bangolaidžiuose. Darbe (Var-
diambasis et al. 2011), norint įvertinti perduodamų signalų iškraipymus DB, 
pirmiausiai skaičiuojamos EM bangų fazinės charakteristikos. Po to siunčiami 
Gauso arba videosignalų impulsai, atliekama Furje transformacija, tačiau EM 
bangų silpimas nenagrinėjamas. 

Taip pat tiriami DB modeliai, kai neribotoje dielektriko arba metamedžia-
gos terpėje yra cilindrinė kiaurymė (Kim 2007; Nickelson et al. 2007b; 2008; 
2009a). Metamedžiagos (angl. metamaterial) – tai substancijos, pasižyminčios 
gebėjimu manipuliuoti elektriniais ir magnetiniais laukais. Metamedžiagų savy-
bės keičiasi, kintant EM bangų dažniui. Vienu metu gali būti, kad metamedžiagų 
dielektrinė skvarba yra neigiama, o magnetinė – teigiama ir atvirkščiai. 

Straipsnyje (Hu et al. 1998) aprašomas ACB, kurį sudaro apskrita cilindrinė 
kiaurymė plazmoje išilgai pastoviojo magnetinio lauko. R spindulio kiaurymę 

užpildo oras. Sprendžiamas elektrodinaminis modeliavimo uždavinys, tiriant 
EM bangų sklidimą jonosferoje, kurią veikia Žemės magnetinis laukas. Skaičia-
vimai atliekami nesimetrinių HE11, HE21, HE31 bangų atvejais, kai plazmos lais-
vųjų krūvininkų tankis N = 1011 m–3. Skaičiuojamos jonosferoje sklindančių 

bangų fazinės ir silpimo charakteristikos. 
TM tipų EM bangų sklidimas įmagnetinta plazma užpildytuose bangolai-

džiuose nagrinėjamas straipsnyje (Zaginaylov et al. 2005). Čia skaičiuojamos 
bangų sklidimo skaičių priklausomybės nuo kampinio dažnio arti ciklotroninio 
rezonanso dažnio. 

Tiriami bangolaidžiai su dielektrinėmis šerdimis, užpildyti įmagnetinta 
plazma. Nagrinėjamos juose sklindančios paviršinės bangos, esant skirtingiems 
plazminio rezonanso dažniams. EM bangų silpimas šiuose bangolaidžiuose ne-
įvertinamas (Jazi et al. 2006). 

Dielektrinių vamzdelių tyrimai atliekami keičiant vidinius spindulius. Skai-
čiuojami vamzdeliuose sklindančių EM bangų sklaidos koeficientai (Henry et al. 
2009).  

Tiriamos dielektriniuose SiC bangolaidžiuose ir vamzdeliuose sklindančių 
bangų fazinės, silpimo charakteristikos bei elektromagnetinių laukų struktūros 
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(Asmontas et al. 2009; Bubnelis et al. 2012a; Gric et al. 2010; Nickelson et al. 
2009b; 2009c). Nustatomos šių bangolaidžių parametrų valdymo galimybės, 
keičiant temperatūrą. Tiriami atvirieji SiC bangolaidžiai, juose sklindančių ban-
gų fazinės ir silpimo charakteristikos bei jose atsirandančios anomalijos, kai yra 
skirtingi bangolaidžių spinduliai (Gric et al. 2012). 

Straipsnyje (Nickelson et al. 2012) DB modelis yra sudarytas iš 
Rb1−x(ND4)D2PO4 dielektrinės šerdies ir SiC dielektriko sluoksnio. Šie bangolai-
džiai nagrinėjami 125–200 K temperatūrų ruože. 

Taikant ribinių sąlygų ir susietųjų bangų metodus tiriami atvirieji daugia-
sluoksniai modeliai, kai dielektriniame vamzdelyje yra biologinis skystis. 
Straipsnyje (Zylkov et al. 2010) skaičiuojamos šiuose bangolaidžiuose sklindan-
čių bangų dispersinės ir silpimo charakteristikos.  

Vystantis technologijoms kuriami vis sudėtingesni dielektrinių bangolaidžių 
modeliai. Juos sudaro dielektrinė šerdis ir anizotropinis jos apvalkalas. Atlieka-
mi tyrimai, periodiškai uždedant ant šerdies sidabro ir dielektriko žiedus. Toks 
modelis pritaikomas telekomunikacijų srityje, kuriant fotonines perdavimo lini-
jas ir nanobangolaidžius (angl. nanowire waveguide) (Huang et al. 2008; Jiang 
et al. 2009; Zhang et al. 2009).  

Nanobangolaidžių tyrimams naudojami ACB modeliai, sudaryti iš dielektri-
ko ir metalo. Jie pasižymi mažu elektromagnetinių bangų silpimu (Yan et al. 
2012; Sounas et al. 2012; Wang et al. 2011). Tačiau šių modelių gamyba yra 
brangi, nes bangolaidžių šerdys arba sienelės, nors ir labai plonos, gaminamos iš 
aukso.  

Nagrinėjami sluoksniuotų periodinių metalo-dielektriko bangolaidžių mode-
liai 600–900 GHz dažnių ruože, skaičiuojamos jų banginės varžos, EM laukų 
struktūros (Llombart et al. 2009). Panaudojus šiuos modelius, gaunamas mažas 
EM bangų silpimas: kai f = 600 GHz, silpimas ~7 dB/m, f = 900 GHz, ~1,6 

dB/m. 
Periodiniai metalo-dielektriko bangolaidžiai tiriami, sprendžiant diferencia-

lines Maksvelo lygtis kompleksinėms amplitudėms. Dispersinių lygčių sistema 
sudaroma, įvertinant skirtingas ribines sąlygas išilgai bangolaidžio ir jo spindu-
lio. Šiose lygtyse yra naudojami skirtingi bangų fazės koeficientai, gaunami išil-
gai bangolaidžio z ir r ašių cilindrinėje koordinačių sistemoje (Hai et al. 2010; 

Kesari et al. 2005; 2007; 2011; 2012). Skaičiuojami tokio modelio bangolai-
džiuose sklindančių bangų perdavimo ir atspindžio koeficientai. Visais tirtais 
atvejais gaunamas EM bangų silpimas yra labai didelis.  

Įmagnetintų feritinių ir feritinių-dielektrinių bangolaidžių tyrimo bei taiky-
mo mikrobangų įrenginiuose rezultatai pateikiami straipsnyje (Ašmontas et al. 
2006) ir išsamiai nagrinėjami monografijoje (Nickelson et al. 2007).  
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Stačiakampiai periodiniai feritiniai-puslaidininkiniai bangolaidžiai tiriami, 
kai juos veikia pastovusis magnetinis laukas (Shramkova 2009).  

Tiriamos n-GaAs puslaidininkiniuose ir puslaidininkiniuose-dielektriniuose 
bangolaidžiuose sklindančių bangų dispersinės bei silpimo charakteristikos, kei-

čiant plazminio ir ciklotroninio rezonansų dažnius fp, fc. Išoriniame puslaidinin-

kinių-dielektrinių bangolaidžių sluoksnyje naudojamas dielektrikas, kurio santy-

kinė dielektrinė skvarba yra 2, 25,d
r

ε =  kaip polietileno (Hu et al. 2001).  

Monografijoje (Nickelson et al. 2007) tiriami ir giroelektriniai n-InSb,  
p-Ge, p-Si puslaidininkiniai bangolaidžiai. 

Naudojant cilindrinius sluoksniuotus puslaidininkinius modelius, yra kuria-
mi naujos kartos MOSFET tranzistoriai. Jie pasižymi dideliu efektiniu laisvųjų 
krūvininkų judriu (Jeong et al. 2009).  

Giroelektriniuose bangolaidžiuose pasireiškia gana didelis EM bangų silpi-
mas (Bubnelis et al. 2012b; Nickelson et al. 2011). 

Straipsniuose (Asmontas et al. 2012; Nickelson et al. 2012) nagrinėjami 
dviejų sluoksnių bangolaidžių modeliai, sudaryti iš anizotropinės metamedžia-
gos ir n-Si. Naudojant pastarąjį modelį, EM bangų silpimo charakteristikos yra 
tolygios 0,1 – 2 GHz dažnių ruože.  

Sukūrus plonus sluoksnius su didelio judrio elektronais, pradėti tirti grafeno 
bangolaidžiai (Sounas et al. 2012). Juos sudaro periodiškai pasikartojantys gra-
feno sluoksniai. Tiriamas bangų poliarizacijos kampo pokytis šiuose bangolai-
džiuose, kai juos veikia pastovusis magnetinis laukas. Tačiau šiuose bangolai-
džiuose, priklausomai nuo grafeno sluoksnių, pasireiškia gana didelis EM bangų 
silpimas. 

Iki šiol aptartų bangolaidžių modeliai buvo atviri, bet tiriami ir uždari dau-
giasluoksniai modeliai, kai viršutinis sluoksnis yra idealusis laidininkas (angl. 
PEC – Perfect Electrical Conductor) (Belous 2001; Bucinskas et al. 2010; Cat-
rysse et al. 2008; Lin et al. 1989; Oraizi et al. 2008). Tiriami ir uždari anizotro-
piniai bangolaidžiai. Skaičiuojamos tokiuose bangolaidžiuose sklindančių bangų 
fazinės ir silpimo charakteristikos (Senhorini et al. 2010).  
Mikrobangų poliarizatorių modeliai. Giromagnetiniai poliarizatoriai yra tai-
komi juose sklindančių EM bangų poliarizacijos plokštumų padėtims keisti. Po-
liarizacijos plokštumos posūkis įmagnetintame ferite vadinamas Faradėjaus 

efektu. Posūkio kampas θ apskaičiuojamas pagal formulę (Boyd et al. 2005): 

 , 
2

( )l h h
θ

− +′ ′−
=  (1.1) 

čia h' 

– – dešiniosios poliarizacijos bangos fazės koeficientas; h' 

+ – kairiosios  
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poliarizacijos bangos fazės koeficientas.  
Elektromagnetinių bangų sklidimas feritiniuose strypeliuose ir  vamzdeliuo- 

se tiriamas straipsnyje (Che et al. 2004a). Jame skaičiuojami skirtinguose polia-
rizatorių modeliuose sklindančių bangų techniniai kriziniai dažniai.  

Feritinis EM bangų poliarizatorius, veikiantis superaukštųjų 74–110 GHz 
dažnių ruože, aprašomas straipsnyje (Erickson et al. 2007). Šio poliarizatoriaus 
išilginis pjūvis pateiktas 1.1 paveiksle. Jo šerdis pagaminta iš ferito  
TT2-111. Poliarizatoriuje gaunamas HE11 bangos poliarizacijos plokštumos po-
sūkio kampas yra ±45°. Tyrimo metu buvo stengiamasi nustatyti nuostolius, 
gaunamus sklindant šiai bangai kambario temperatūroje.                                                           
 

 
 

 

 

1.1 pav. Poliarizatoriaus išilginis pjūvis (Erickson et al. 2007): 

1 – keramikinis antgalis; 2 – feritinė šerdis; 3 – λ/4 suderinimo diskas;  

4 – metalinis bangolaidis; 5 – ritė; 6 – ritės korpusas; 
7 – silpnintuvas 

Fig. 1.1. Cross section through the rotator (Erickson et al. 2007: 

1 – ceramic taper; 2 – ferrite core; 3 – λ/4 matching discs; 4 – steel 

waveguide; 5 – coil; 6 – form the coil; 7 – absorber 

Dažniausiai poliarizatoriai gaminami iš feritų. Jų viduje įmontuojamas die-
lektrinis bangolaidis, sujungtas su feritiniu strypeliu (Vipritskii et al. 2006).  

Giromagnetiniai bangolaidžiai taikomi gaminant feritinius palydovinės tele-
vizijos antenų poliarizatorius. Tokio poliarizatoriaus vaizdai pateikti 1.2 pa-
veiksle. Į jame pateikto poliarizatoriaus sandarą įeina magnetinė ritė, kuri išilgai 
įmagnetina aliuminio bangolaidyje esantį feritą. Bangų poliarizacijos plokštu-
mos posūkio kampą galima keisti, valdant išilginio magnetinio lauko srautą, ku-
ris priklauso nuo rite tekančios srovės dydžio. Tačiau tam reikalinga   papildoma  
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įranga elektros srovei per magnetinę ritę valdyti. 
 

     
 

            a)                                                         b) 
 

1.2 pav. Feritinis palydovinės televizijos antenos poliarizatorius su 
magnetine rite: a) iš šono; b) iš priekio  

Fig. 1.2. Ferrite polarisator of satellite television antenna with magnetic 
coil: a) from side; b) front  

Taigi visi nagrinėti poliarizatoriai buvo feritiniai. 
Mikrobangų fazės keitikliai ir moduliatoriai. Daug informacijos apie fazės 
keitiklius ir moduliatorius pateikta monografijoje (Nickelson et al. 2007). Joje 
analizuojamas feritinių-dielektrinių bangolaidžių taikymas fazės keitikliuose ir 
feritinių bangolaidžių – moduliatoriuose.  

L. Nickelson su bendradarbiais užregistravo išradimą (1989 01 08 TSRS au-
torinis liudijimas Nr. 1478926), kuriame pasiūlyta tuo metu nauja superaukštųjų 
dažnių (SAD, angl. SHF – Super High Frequency, 3–30 GHz) bangų fazės kei-
tiklio konstrukcija. 1.3 paveiksle parodyti keitiklio išilginis ir skersinis pjūviai. 
Fazės keitiklį sudaro iš abiejų galų nusmailinta feritinė šerdis 1, kurios spindulys 

rf, dielektriko sluoksnis 2, jo storis d = 0,3rf ir dielektrinė skvarba ,
d

rε′  ritės lai-

kikliai 3, korpusas 4 ir magnetinė ritė 5.  
Šio išradimo tikslas buvo sumažinti SAD galios nuostolius feritinio fazės 

keitiklio darbo dažnių juostoje, išlaikant fazinę kokybę, sumažinant signalo 
amplitudės moduliaciją bei išplečiant matuojamų dydžių ruožą. 

Į feritinį-dielektrinį ACB patenka apskritiminės poliarizacijos SAD banga, 
kurios poliarizacijos plokštumos padėtį ir diferencinio fazės pokyčio ženklą bei 
dydį bangolaidžio išėjime galima valdyti, keičiant pastoviosios srovės sukuria-
mo magnetinio srauto kryptį ir tankį. 

Kitoks girotropinio fazės keitiklio modelis pateikiamas straipsnyje  
(Mazur et al. 2009). Keitiklis išsiskiria tuo, kad pastovusis magnetinis laukas 
sukuriamas ne išilgai feritinio bangolaidžio, o kai jį veikia keturių ričių laukas.  
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1.3 pav. Feritinio-dielektrinio fazės keitiklio pjūviai: a) išilginis; b) 
skersinis (Nickelson et al. 2007) 

Fig. 1.3. Sections of ferrite-dielectric phase shifters: a) longitudinal-view;  
 b) cross-section (Nickelson et al. 2007) 

Vystantis technologijoms pradėti gaminti fazės keitikliai mikrojuostelinių 
linijų pavidalu (Eldek 2008). Tyrimai  atliekami  eksperimentiniu  būdu,  maketų  
gamybai naudojant feritinius pagrindus (Che et al. 2004b).  

Feritiniai ir puslaidininkiniai fazės keitikliai tiriami, kai keitikliuose sklinda 

TMmn ir TEmn bangos, esant m = 1, 2, 3, n = 1, 2, 3 (Iqbal et al. 2001; 2003). 

Mikrojuostelinių linijų pavidalu sukurti fazės keitikliai, kurių pagrindai yra 
iš InSb puslaidininkio. Tyrimai atliekami, kai mikrojuostelines linijas statmenai 
kerta pastovusis magnetinis srautas. Pristatomos tokių linijų fazinės charakteris-
tikos ir fazės pokyčio skaičiavimai, esant bangų dažniui 30 GHz  
(Sheikh et al. 2005). 

Mikrojuostelinių linijų pavidalu gaminami ir fazės keitikliai, kurių pagrindai 
yra sudaryti iš skystųjų kristalų. Pagrindus paveikus pastoviuoju magnetiniu 
srautu, kristalai orientuojami tam tikra kryptimi. Keitikliai tiriami idealiu atveju 
– EM bangų silpimas juose neįvertinamas (Belyaev et al. 2008). 

Monografijoje (Nickelson et al. 2007) tiriamas plačiajuosčio feritinio fazės 
moduliatoriaus maketas. Jo dėka palygintos teorinės ir eksperimentinės diferen-
cinių fazės pokyčių priklausomybės nuo feritų santykinio įmagnetėjimo priešin-
gų apskritiminių poliarizacijų HE11 bangoms, sklindančioms trijuose skirtinguo-
se feritiniuose ACB. Nurodoma, kad šių tyrimų pagrindu buvo sukurti dviejų 
tipų plačiajuosčiai fazės moduliatoriai, gaminti smulkiomis serijomis pramoni-
niu būdu. 
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Lietuvos valstybiniame patentų biure užregistruotas  dielektrinis  SiC  fazės 
moduliatorius (T. Gric ir L. Nickelson 2010). Jį sudaro metalinis cilindrinis ban-
golaidis ir SiC strypelis. Moduliatorius valdomas temperatūra. Keičiant ją, kinta 
SiC dielektrinė skvarba, to pasekoje keičiasi ir bangų fazės koeficientai. Patento 
medžiaga publikuota knygoje (Gerhard 2011). 

Taip pat vis dažniau tiriami iš metamedžiagų sukurti fazės moduliatoriai. Jie 
veikia terahercinių dažnių ruože. Moduliatoriai sudaryti kaip mikrojuostelinės 
linijos. Tiriami juose sklindančių EM bangų diferenciniai fazių pokyčiai (Chen 

et al. 2009; Mirza et al. 2009). 
Kiti girotropinių įtaisų modeliai. Girotropiniai bangolaidžiai taikomi ir plačia-
juosčiuose, milimetrinių bangų diapazone dirbančiuose izoliatoriuose. Tyrimams 
naudojamas feritas TT2-111. Skaičiuojamas šiuose izoliatoriuose sklindančių 
bangų silpimas (Erickson et al. 2001). 

Straipsnyje (Mcleod et al. 1971) tiriamas puslaidininkinis n-InSb izoliato-
rius, esant 35 GHz dažniui. Skaičiuojami izoliatoriumi perduodama energija, 
bangų silpimas ir santykinis fazės pokytis, keičiant pastoviojo magnetinio srauto 
tankį. 

Naudojant baigtinių skirtumų laiko srities metodą, tiriamos cilindrinės ban-
golaidinės linijos, sudarytos iš ferito, dielektriko ir metalo (Dib et al. 2002; Ku-
siek et al. 2011). Skaičiuojami normuotieji bangų fazės koeficientai ir banginės 
varžos. Metalinės juostelės ant feritinės šerdies arba dielektriko naudojamos kaip 
kontaktinės aikštelės. Tokie bangolaidžiai taikomi gaminant antenas, tačiau ty-
rimų metu į EM bangų silpimą jose neatsižvelgiama.  

Tiriamos galimybės naudoti metamedžiaginius-dielektrinius bangolaidžius, 
sudarytus iš 4 sluoksnių metamedžiagos ir dielektriko, mikrobangų rezonato-
riuose ir jutikliuose. Tyrimai atliekami terahercinių dažnių diapazone (Yang et 

al. 2011; 2013; Sun et al. 2012). Tokių bangolaidžių perdavimo koeficientų pri-
klausomybėse nuo dažnio pasireiškia rezonansai.  

Atvirieji cilindriniai bangolaidžiai naudojami ir mikrobangų tipų keitikliuo-
se. Vienas iš jų aprašomas straipsnyje (Ling 2001). Šis keitiklis TM01 bangą pa-
keičia TE11 banga (angl. TM01–to–TE11 mode converter). Jis turi bangolaidžio 
linkį. 

Iš šios apžvalgos matyti, kad gana retai tiriamos girotropinių įtaisų taikymo 
galimybės. Daugelis nagrinėtų bangolaidžių modelių yra tik feritinės šerdys su 
vienu dielektriko sluoksniu. Beveik netiriami puslaidininkiniai-dielektriniai įtai-
sai su izotropiniais ir anizotropiniais dielektrikų sluoksniais. Daugelyje darbų 
neakcentuojamas EM bangų silpimas.  
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1.2. Įtaisų modeliuose naudojamos medžiagos  

Šio poskyrio tikslas – pristatyti medžiagas, kurios yra ir mūsų bus naudojamos 
tiriamuose GĮM. Kaip minėta, šie įtaisai priklauso dielektrinių bangolaidžių kla-
sei. Be to, norint sustiprinti įtaisus ir pakeisti jų savybes, taikomi išoriniai di-
elektrikų sluoksniai. Todėl šiame poskyryje aptariami girotropinių įtaisų mode-
liuose naudojamų dielektrikų, feritų ir puslaidininkių elektrodinaminiai duome-
nys. 
Dielektrikai. Tyrimuose naudojami įvairių tipų dielektrikai, kurie apibūdinami 

kompleksine santykine dielektrine skvarba ,
d d d
r r r

iε ε ε ′′′= −  čia d
r

ε ′– realaus ne-

magnetinio dielektriko santykinės dielektrinės skvarbos realioji dalis; d
r

ε ′′ – me-

namoji dalis. Pastaroji išreiškiama formule 01 / ( ), d
r

ε ωε ρ′′ = čia ω – bangos 

kampinis dažnis, ρ – dielektriko savitoji varža. 

Dielektriko Rb1−x(ND4)D2PO4, kuris pasižymi feroelektrinėmis ir antifero-
elektrinėmis savybėmis, dielektrinė skvarba apskaičiuojama pagal (angl. Cole-

Cole) formulę (Banys et al. 2002). Šiame straipsnyje pateikiamos 
Rb1−x(ND4)D2PO4 santykinės dielektrinės skvarbos priklausomybės nuo dažnio, 
esant skirtingoms temperatūroms.  

Tyrimuose taikomi ir kiti dielektrikai (Вольман 1982): ST-5, kurio 
45(1 9 10 );

d

r iε −= − ⋅ polikoras – 49,6(1 10 );
d

r iε −= − ⋅   keramika TM-15 –

415 (1 10 )
d
r i .ε −= − ⋅  

Skaičiuojant dielektriniuose, feritiniuose-dielektriniuose ir puslaidininki-
niuose-dielektriniuose įtaisuose sklindančių bangų FCh, taikoma tik realioji die-
lektrikų santykinės dielektrinės skvarbos dalis, o skaičiuojant SCh naudojamos ir 
realioji, ir menamoji dalys (Nickelson et al. 2007). 
Giromagnetinės medžiagos. Pramoninių feritinių fazės keitiklių gamybai nau-
dojami feritai su mažais nuotoliais. Ferito YIG absoliutinis soties įmagnetėjimas 
Ms = 0,139 kA/m, rezonansinės kreivės pusplotis ∆H = 7,985 kA/m (Zahwe et 

al. 2009). Šio ferito kompleksinė santykinė dielektrinė skvarba 
415,3 (1 i 2 10 ).f

r
ε −= − ⋅  EM bangų silpimą jame įvertina nuostolių kampo tan-

gentas tan δ = 2·10–4. YIG savitasis laidis yra σ = 41·10–6 S/m. Dauguma ana-

logiškų šio ir kitų tyrimuose naudojamų feritų duomenų nurodyta 1.1 lentelėje. 
Mikrobangų įrenginiuose naudojami ir nikelio feritai. Vienas iš tokių yra fe-

ritas TT2-113, kurio Lande veiksnys g = 1,54 (CST Microwave Studio® 2013). 
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Neįmagnetintų bangolaidžių tyrimams reikalingos tik kompleksinės santy-
kinės magnetinės ir dielektrinės feritų skvarbos. 

Ferito ISCh4 elektrodinaminiai duomenys pateikti 1.1 lentelėje  
(Magneton 2013). 

Fazės keitikliuose naudojami feritai 1SCh11, kurių kompleksinė santykinė 

magnetinė skvarba 31 5 10
f

r
iµ −= − ⋅  ir dielektrinė skvarba 

414,6(1 6 10 ).
f

r iε −= − ⋅  

 
1.1 lentelė. Elektrodinaminiai feritų duomenys (Magneton 2013)       
Table 1.1. Electrodynamical ferrite parameters (Magneton 2013)       

Ferito 
tipas 

f

r
µ  Ms, kA/m ∆H, kA/m f

rε  tan δ 

YIG – 0,139 7,985 15,3(1–i2·10–4) 2·10–4 

TT2-113 – 39 15,11 9(1–i8·10–3) 8·10–3 

ISCh4 1 – i5·10–3 4,75 4,5 13,5(1–i5·10–4) 5·10–4 

1SCh11 1 – i5·10–3 4,75 3 14,6(1–i6·10–4)  6·10–4 

 
Pateiktieji elektrodinaminiai feritų duomenys panaudoti 2 skyriuje, tikrinant 

disertacijos autoriaus sukurtus kompiuterinius modelius (algoritmus ir progra-
mas) bei eksperimentiškai tiriant giromagnetinių bangolaidžių modelius. 
Giroelektrinės medžiagos. Giroelektrinių įtaisų gamybai naudojamos puslaidi-
ninkinės medžiagos. Jos apibūdinamos efektinėmis laisvųjų krūvininkų masėmis 
m* = mk·me, čia mk – krūvio koeficientas, me ≈ 9,1094·10–31 kg – elektrono 

(rimties) masė, judriais µ ir kristalinių gardelių konstantomis 
,p

k
.

n p
ε  

Pastoviojo magnetinio lauko veikiamų jonizuotų dujų ir puslaidininkių 
plazmos giroelektrines savybes lemia laisvųjų krūvininkų (elektronų, skylučių) 
judėjimas pastoviuosiuose magnetiniuose laukuose (Nickelson et al. 2007; Palik 
et al. 1970).  

Giroelektrinių puslaidininkinių įtaisų dielektrinė skvarba apibūdinama 

kompleksiniu santykinės dielektrinės skvarbos tenzoriumi (SDST) .
� p
rε  Jo iš-

raiškos išvestos monografijoje (Nickelson et al. 2007). EM bangų sklidimas 
įmagnetintoje plazmoje be nuostolių aprašomas straipsnyje (Eroglu et al. 2005). 

Mikrobangų įtaisai dažnai gaminami iš GaAs, InAs, InP, InSb,  
n-InAs1–xSbx, ir SiGe puslaidininkių. EM bangų sklidimas GĮM iš magnetinio 
lauko veikiamų puslaidininkių aprašomas straipsnyje (Krowne 1993). 

1.2 lentelėje pateikti šio darbo tyrimuose naudojami elektrodinaminiai pus- 
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laidininkių duomenys (Dargys et al. 1994; Levinshtein et al. 2001; Ioffe 2013).  

GaAs kristalinės gardelės konstanta yra 
,

13,1.
p

k

n p
ε = Puslaidininkio  

n-GaAs elektronų efektinė masė lygi m* = 0,067me. Elektronų judris apskaičiuo-

jamas pagal išraišką:  

 ( ) 4 28500 300 10 m / V s,Tµ −= ⋅ ⋅  (1.2) 

čia T – absoliutinė puslaidininkio temperatūra, K. 

Įtaisai iš p-GaAs puslaidininkio tiriami, įvertinant lengvųjų ir sunkiųjų sky-

lučių suminę efektinę masę m* = 0,503me ir judrį, randamą pagal išraišką: 

 ( )2,3 4 2400 300 10 m / V s.� Tµ − 
= ⋅ ⋅ 

 
 (1.3) 

Naudojant (1.2) ir (1.3) formules, galima tirti GĮM valdymą, keičiant tem-
peratūrą T.  

 
1.2 lentelė. Elektrodinaminiai puslaidininkių duomenys (Dargys et al. 1994;  
Levinshtein et al. 2001; Ioffe 2013) 
Table 1.2. Electrodynamical semiconductor parameters (Dargys et al. 1994;  
Levinshtein et al. 2001; Ioffe 2013) 

Puslaidininkio  
tipas 

n,pp
k

ε  mk µ, m2/ V · s T, K 

n-GaAs  13,1 0,067
 

(1.2) formulė – 
n-InAs 15,2–12,3 0,023 4 300 
n-InP 12,5–9,6 0,08 5,4 300 
n-InSb 17,7–15,7 0,013 – 0,014 7 – 40 300 – 77 

n-InAs1–xSbx 14,9 0,011 

1,1 125 
1,4 150 
1,5 175 
1,7 200 

n-SiGe 16,3 1,59 0,4 300 
p-GaAs 13,1 0,503

 
(1.3) formulė – 

p-InAs 15,2–12,3 0,393 0,050 300 
p-InP 12,5–9,6 0,577 0,020 300 
p-InSb 17,7–15,7 0,411 0,085 300 

 
Iš InSb puslaidininkio dažniausiai gaminami mikrobangų fazės keitikliai ir 

moduliatoriai. Ši medžiaga pasižymi gana geromis savybėmis aukštuosiuose 
dažniuose. Šio puslaidininkio kristalinė gardelė yra cinko blizgio (angl. zinc 
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blende) tipo. Žemiau pateikiami kai kurie elektrodinaminiai InSb duomenys 
kambario (300 K) ir žemesnėje (77 K) temperatūros. 

InSb puslaidininkio kristalinės gardelės konstanta žemuosiuose ir aukštuo-

siuose dažniuose yra atitinkamai 
,

17, 7 15, 7.
p

k

n p
ε = −  

Elektronų mažiausia efektinė masė ir didžiausias judris yra n-InSb, kai tem-
peratūra 77 K. Todėl tai yra labiausiai tyrimuose paplitęs puslaidininkis.  

p-InSb lengvųjų skylučių efektinė masė yra 1 0, 015 ,
e

m m∗ =  o sunkiųjų 

skylučių – 2 0, 43 ,
e

m m∗ =  bendra jų efektinė masė – m* = 0,411me. Šiuo atveju 

lengvųjų ir sunkiųjų skylučių judriai µ1 ir  µ2  yra tokie patys, todėl 

0,085 m V s,2
/

∗
Σ= ≤ ⋅pµ µ  čia pµ∗

Σ  – pradinis skylučių judris.  

Kai kurie 1.2 lentelėje pateikti elektrodinaminiai puslaidininkių duomenys 
panaudoti toliau, tiriant giroelektrinių bangolaidžių modelius ir tikrinant sukurtų 
programų algoritmus. Ankstesnių tyrimų metu nustatyta, kad tam geriau taikyti 
n-tipo puslaidininkius su mažesne laisvųjų elektronų efektine mase ir didesniu 
judriu. Blogiau tinka p-tipo puslaidininkiai, kurių laisvųjų skylučių suminė efek-
tinė masė yra gerokai didesnė ir judris mažesnis, ypač p-InP puslaidininkyje. 

1.3. Tyrimuose taikomi metodai 

Poskyrio tikslas – išsiaiškinti, kokie metodai yra taikomi girotropinių įtaisų ty-
rimuose ir dispersinių lygčių sprendimuose.  
Elektrodinaminiai metodai. Straipsnyje (Stagira 2003) aprašomas Gryno funk-
cijų metodas, taikomas pilnai vektorinei EM bangų sklidimo atvirajame ACB 
analizei. Bangolaidis pagamintas iš nemagnetinės medžiagos, kurios dielektrinė 
skvarba keičiama spindulio kryptimi pagal parabolės dėsnį. Pateiktos banginės 
lygtys ir jų sprendiniai kaip Gryno funkcijų integralai. Viename iš grafikų paro-
dyta, kad išoriniame bangolaidžio sluoksnyje egzistuoja ištekanti elektrinio lau-
ko banga. Pabrėžtas algoritmo efektyvumas, skaičiuojant sklindančių ir ištekan-
čių bangolaidžio bangų charakteristikas. 

Apskritieji cilindriniai bangolaidžiai gali būti naudojami ir kaip mikrobangų 
filtrai. Jie yra tiriami skaitiniais metodais ir tam naudojami vadinamieji Beselio-
Furje laukai. Straipsnyje (Wu et al. 1997) tiriami tokių filtrų S-parametrai. 

Dielektriniai (optiniai) bangolaidžiai gali būti tiriami naudojant ilgųjų linijų 
teoriją. Straipsnyje (Boucouvalas et al. 2005) pateikiama tokių tyrimų metodika, 
skaičiuojamos banginės varžos. Pateikiamos gradientinio lūžio rodiklio priklau-
somybės nuo bangos ilgio.  
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Straipsnyje (Legenkiy et al. 2011) tiriami ACB, kai juose sklinda Gauso 
impulsai. Tyrimuose taikomas baigtinių skirtumų laiko srities metodas, kuris 
įvertina EM bangų sklidimą trimačiame (3D)  modelyje.  

Feritiniai bangolaidžiai tiriami taikant baigtinių skirtumų laiko srities meto-
dus. Straipsnyje (Rawashdeh et al. 2008) sudaroma metodika, skirta tirti feriti-
niams bangolaidžiams, kuriuos veikia pastovusis skersinis magnetinis srautas.  

Skaičiuojamos hibridinių bangų, sklindančių kietojo kūno plazmos bango-
laidžiuose su išorinio dielektriko sluoksniu, dispersinės ir silpimo charakteristi-
kos. Tokių bangolaidžių matematiniam modeliui sudaryti naudojami Herco po-
tencialai ir Gryno funkcijos (Binjie et al. 1998).   

Bangų silpimas cilindriniuose girotropiniuose įtaisuose dar nėra detaliai iš-
tirtas. Detalius giroelektriniuose įtaisuose sklindančių bangų silpimo tyrimus 
riboja laisvųjų krūvininkų tankis N. Vieni iš pirmųjų kietojo kūno plazmos ban-

golaidžių tyrimai pradėti apie 1967 m. (Kuno et al. 1967). Buvo skaičiuojami 
perdavimo koeficientai ir banginės varžos. Tiriamas tokiuose bangolaidžiuose 
sklindančių bangų silpimas ir Faradėjaus efektas.  

Taikant momentų metodus (angl. Method of Moments) tiriami puslaidinin-
kiniai bangolaidžiai. Šie metodai sudalina nagrinėjamą erdvę į tinklą ir skaičiuo-
ja toje erdvėje esančius elektrinius ir magnetinius laukus (Kelebekler et al. 2009; 
2011). E. Kelebekler straipsnyje (Kelebekler 2013) lyginami rezultatai, tiriant 
giroelektrinius bangolaidžius momentų metodu ir sprendžiant uždavinį pagal 
analitines išraiškas. Tyrimų rezultatai praktiškai sutampa.  
Dispersinių lygčių sprendimo metodai. Sprendžiant sluoksniuotų bangolaidžių 
dispersines lygtis, yra susiduriama su bangų sklidimo problemomis dėl ribinių 
sąlygų įvertinimo – šiuose bangolaidžiuose sklindančios bangos yra kompleksi-
nės. Todėl dispersinių lygčių sprendimo metodai turi įvertinti kompleksinę ban-
gų sklidimo konstantą. Tačiau straipsnyje (Malakhov 2012) pateiktoje dispersi-
nių lygčių sprendimo metodikoje nėra palyginimo su kitais metodais. 

DB tyrimams sugalvota metodika, kuri leidžia apskaičiuoti bangų silpimą. Ji 
yra susieta su bangolaidžiu perduodama galia (Kharadly et al. 1969; Waldron et 

al. 1963). Metodika remiasi analitinėmis išraiškomis. Pirmiausiai yra skaičiuo-
jami bangolaidžiuose sklindančių EM bangų energijos nuostoliai, po to perduo-
dama galia, tada ieškomas jų santykis. 

Straipsnyje (Kim et al. 2001) pasiūlyta metodika, kuri leidžia lengviau ap-
skaičiuoti DB sklindančių bangų silpimo koeficientus. Tačiau ši metodika iš 
principo yra tokia pati, kaip  straipsniuose (Kharadly et al. 1969; Waldron et al. 
1963). Šios metodikos tinka skaičiuoti EM bangų silpimą tik vienalyčiuose ir 
sluoksniuotuose DB.  

Pirmieji dispersinių lygčių sprendimai taikant Davidenko metodą prasidėjo  
apie 1993 m. Pirmiausiai šis metodas buvo taikomas mikrojuostelinių antenų  
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tyrimuose, norint rasti kompleksinę bangų sklidimo konstantą (Hejase et al. 
1993). Pirmą kartą DB skaičiavimuose Davidenko metodas buvo panaudotas 
apie 2005 m. (Kim et al. 2005). Jis reikalauja rasti girotropinių įtaisų dispersinių 
lygčių išvestines. Tačiau to negalima padaryti, kai dispersinės lygtys yra sudė-
tingos, pvz., 8×8 arba 12×12 determinantų pavidalo. Dispersinių lygčių spren-
dimą galima supaprastinti, naudojant Mullerio metodą. Jame dalinių išvestinių 
skaičiavimas pakeičiamas skirtumų aproksimacija (Conte et al. 1980). 

Straipsnyje (Asmontas et al. 2010) tiriamos dielektriniuose 
Rb1−x(ND4)D2PO4 bangolaidžiuose sklindančių bangų FCh ir SCh. Kompleksi-
nėms dispersinėms lygtims spręsti naudojamas Mullerio metodas. Charakteristi-
kos skaičiuojamos 130–200 K temperatūrų ruože. Rb1−x(ND4)D2PO4 santykinė 
dielektrinė skvarba kinta, keičiant temperatūrą T (Banys et al. 2002). 

Puslaidininkiniuose-dielektriniuose n-GaAs bangolaidžiuose sklindančių 
bangų dispersinės lygtys skaičiuojamos straipsnyje (Hu et al. 2001), irgi taikant 
Mullerio metodą. Jis panaudotas girotropiniuose bangolaidžiuose sklindančių 
bangų fazės ir silpimo koeficientams apskaičiuoti straipsnyje (Nickelson et. al. 
2009d). Jame tiriamas cilindrinis n-InSb puslaidininkinis bangolaidis, kai elekt-
ronų tankis  N = 1019 m–3. 

Didinant laisvųjų krūvininkų tankį, auga bangų silpimas giroelektriniuose 
puslaidininkiniuose bangolaidžiuose. Todėl reikalingi kiti metodai, galintys iš-
spręsti kompleksines dispersines lygtis, esant dideliems nuostoliams.  
Intelektualieji metodai. Vystantis technologijoms, mikrobangų įrenginiams tirti 
galima taikyti dirbtinių neuronų tinklus (DNT). Tai leidžia paspartinti mikro-
bangų įtaisų modeliavimo procesą, nes DNT metodai yra daug spartesni nei ite-
raciniai analitiniai ar skaitiniai metodai (Kabir et al. 2010). 

 Daugiasluoksnis perceptronų tinklas straipsnyje (Yildiz et al. 2008) naudo-
jamas cilindrinių komplanarinių bangolaidžių efektinėms dielektrinėms skvar-
boms ir charakteringojo impedanso prognozavimams. Tyrimo rezultatai patei-
kiami, keičiant tinklų mokymo algoritmus: Levenberg-Marquardt, Bayesian 
Regulation, Conjugate Gradient ir Fletcher-Powell, Quasi-Newton.  

Daugiasluoksnis perceptronų tinklas naudojamas prognozuoti S-para-

metrams, kai stačiakampiame metaliniame bangolaidyje įtaisomas apskritojo 
skerspjūvio metalinis bangolaidis. Straipsnyje (Fedi et al. 2000) lyginami tinklo 
prognozavimo rezultatai su  baigtinių elementų metodu gautais rezultatais.  

Straipsnyje (Luo et al. 2011) tiriamos dirbtinių neuronų tinklų taikymo ga-
limybės prognozuoti EM laukams. Šiam tikslui pasiekti taikomi daugia-
sluoksnių perceptronų tinklai.  

Metamedžiaginių rezonatorių parametrų prognozavimui taikomi atgalinio 
sklidimo daugiasluoksnių perceptronų tinklai. Tyrimas atliekamas parenkant 
skirtingus tinklo mokymo algoritmus. Geriausi rezultatai gaunami naudojant 
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Levenberg-Marquardt mokymo algoritmą, tačiau tinklo mokymo trukmė yra 
ilgesnė, lyginant su kitais algoritmais (Luo et al. 2011). 

Daugiasluoksnių perceptronų tinklai naudojami prognozuojant mikrobangų 
diapazono antenų FCh. Pirmiausiai tinklas yra mokomas, naudojant rezultatus, 
gautus su CST Microwave Studio®. Po to atliekama tinklo simuliacija ir rezulta-
tų palyginimas (Nesil et al. 2013). 

Iš šios apžvalgos matosi, kad dirbtinių neuronų tinklai netaikomi GĮM ir 
juose sklindančių EM bangų charakteristikoms bei parametrams analizuoti ir 
prognozuoti.  

1.4. Autoriaus indėlis į problemos sprendimą  

Lietuvoje gana sistemingai GĮM tiria prof. habil. dr. L. Nickelson. Jos darbuose 
nagrinėjami giromagnetiniai ir giroelektriniai ACB be išorinio dielektriko 
sluoksnio arba su vienu izotropiniu sluoksniu. Tyrimų pradžioje nebuvo atsi-
žvelgiama į elektromagnetinių bangų silpimą girotropiniuose bangolaidžiuose. 
Vėliau pasirodžiusioje monografijoje (L. Nickelson et al. 2007) tiriami feritiniai-
dielektriniai bangolaidžiai, į kuriuose sklindančių bangų silpimą atsižvelgiama, o 
puslaidininkiniuose bangolaidžiuose – neatsižvelgiama.  

Įvertindamas šiuos ir kitus apžvalgoje aukščiau išryškintus faktus, disertaci-
jos autorius tobulino ir tyrė sudėtingesnius sluoksniuotų girotropinių įtaisų elekt-
rodinaminius bei matematinius modelius. Kūrė naujus kompiuterinius dispersi-
nių lygčių skaičiavimo modelius (algoritmus ir programas), skirtus gauti 
kompleksinėms EM bangų sklidimo konstantoms ir fazinėms bei silpimo cha-
rakteristikoms. Tam patobulino žinomus ir pritaikė intelektualiuosius metodus – 
dirbtinių neuronų tinklus. Pagrindinį dėmesį sutelkė į nepakankamai ištirtus pus-
laidininkinių-dielektrinių įtaisų modelius ir jų  valdymą magnetiniu srautu bei 
temperatūra, orientuodamasis į taikymą konkrečiuose įtaisuose su reikiamais 
EM bangų fazės pokyčiais ir silpimu. 

1.5. Pirmojo skyriaus išvados ir disertacijos 
uždavinių formulavimas 

Skyriuje atlikta 1963 – 2014 m. mokslinių publikacijų apie girotropinių įtaisų 
modelius, medžiagas, tyrimo metodus apžvalga. Atlikus ją paaiškėjo, kad: 

1. Dauguma tik magnetiniu lauku valdomų GĮM buvo cilindrinės ap-
skritos feritinės šerdys be dielektriko sluoksnio arba su vienu izotro-
piniu sluoksniu. Visai nenagrinėti sluoksniuoti įtaisų modeliai. 
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2. Netirti periodiniai GĮM, sudaryti iš puslaidininkinių šerdžių su an-
izotropiniu sluoksniu, kurio periodą sudaro dielektrikas ir metalas. 

3. Nesistemingai tirtos GĮM puslaidininkinės ir dielektrinės medžiagos, 
kurių elektrodinaminius parametrus galima valdyti ir temperatūra. 

4. GĮM sklindančių EM bangų dispersinių lygčių skaičiavimuose daž-
niausiai naudotas Mullerio metodas. Dauguma atvejų nagrinėtos tik 
fazinės charakteristikos, neįvertinant galimai didelio bangų silpimo, 
ypač puslaidininkiuose. Jis turi būti nuodugniai ištirtas.  

5. Iki šiol nesukurta GĮM ir juose sklindančių bangų charakteristikų bei 
parametrų analizės ir prognozės metodika, grįsta dirbtinių neuronų 
tinklais. Taikant intelektualiąsias sistemas, galima sumažinti bangų 
FCh ir SCh skaičiavimo trukmes.  

6. Daugelyje tyrimų neakcentuojamas GĮM taikymas konkrečiuose įtai-
suose. 

Tikslinga sistemingai ištirti girotropinių atvirųjų apskritojo skerspjūvio ci-
lindrinių įtaisų modelius, ypač sudarytus iš puslaidininkinių ir dielektrinių me-
džiagų. Tam reikia išspręsti šiuos uždavinius: 

1. Patobulinti girotropinių įtaisų elektrodinaminius ir matematinius mo-
delius, sukurti kompiuterinius modelius (algoritmus bei programas) 
įtaisuose sklindančių EM bangų kompleksinėms dispersinėms lyg-
tims spręsti.  

2. Pritaikyti dirbtinių neuronų tinklus GĮM ir bangų charakteristikoms 
bei parametrams išskirti, analizuoti ir prognozuoti.  

3. Apskaičiuoti GĮM bangų fazines ir silpimo charakteristikas bei įtaisų 
parametrus, ištirti jų valdymo magnetiniu srautu ir temperatūra gali-
mybes su autorine programine įranga.  

4. Sukurti ir ištirti kompiuterinius GĮM, taikant programą CST 
Microwave Studio®, rezultatams palyginti bei papildyti. 

5. Ištirti GĮM taikymo galimybes konkrečiuose įtaisuose su reikiamais 
bangų fazės pokyčiais ir silpimu. 
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Girotropinių įtaisų modelių 
tobulinimas 

Skyriuje tobulinami atvirųjų cilindrinių apskritojo skerspjūvio girotropinių įtaisų 
elektrodinaminiai ir matematiniai modeliai. Pristatomos šiuose modeliuose 
sklindančių bangų dispersinės lygtys, išvestos naudojant kompleksines Maksve-
lo diferencialines lygtis ir susietųjų bangų bei ribinių sąlygų metodus. 
 Pristatomi autoriaus sukurti kompiuteriniai modeliai (algoritmai ir progra-
mos), skirti spręsti girotropinių įtaisų modeliuose sklindančių bangų dispersi-
nėms lygtims. Šios lygtys yra kompleksinio determinanto pavidalo ir jų spren-
dimas yra sudėtingas.  
 Atliekami giromagnetinių bangolaidžių eksperimentiniai tyrimai ir gauti 
rezultatai lyginami su kompiuterinio modeliavimo rezultatais.  

Naudojant iteracinius (nuoseklaus priartėjimo) metodus yra randami disper-
sinių lygčių sprendiniai, t. y., kompleksinės sklidimo konstantos h = h' – ih", čia 

realioji dalis h' – EM bangų fazės koeficientai, o menamoji dalis h" – silpimo 

koeficientai. 
 Kompleksinės sklidimo konstantos kinta keičiant puslaidininkių temperatū-

ras, laisvųjų krūvininkų tankius, išilginio magnetinio srauto tankius, išorinių die-
lektriko sluoksnių storius, dielektrines skvarbas ir kt. parametrus.  
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Šiame skyriuje pateikta medžiaga buvo publikuota straipsniuose (Plonis et 

al. 2010b; 2011; 2012; 2014; Mališauskas et al. 2010; 2012). 

2.1. Elektrodinaminiai modeliai  

Poskyryje pateikiami atvirųjų cilindrinių apskritojo skerspjūvio girotropinių įtai-
sų elektrodinaminiai modeliai. Girotropinių įtaisų su anizotropiniu dielektriko 

sluoksniu elektrodinaminis modelis cilindrinėje koordinačių r, ϕ, z sistemoje 

pateiktas 2.1 paveiksle.     
1-oji modelio sritis yra girotropinė šerdis, veikiama pastoviojo išilginio 

magnetinio lauko, kurio tankio (indukcijos) vektorius B0. Šerdis yra feritinė 

(ind. f ) arba puslaidininkinė (ind. p), bendriausiu atveju girotropinė (ind. g). Ji 
visų pirma apibūdinama kompleksiniais santykinių magnetinės arba dielektrinės 

skvarbų tenzoriais ,
f p

rr
.µ ε

� �

 
Be to, reali feritų santykinė dielektrinė skvarba yra

1,f
r

ε >  o nemagnetinių puslaidininkių santykinė magnetinė skvarba 1p
r

.µ =  
Anizotropinis išilgine kryptimi išorinio dielektriko sluoksnis 2 yra sudarytas 

iš dviejų periodiškai besikartojančių skirtingų dielektrikų žiedų, kurių bendra 
santykinė dielektrinė skvarba apibūdinama kompleksiniu dielektrinės skvarbos 
tenzoriumi (Huang et al. 2008; Zhang et al.  2009):  
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  (2.1) 

čia 
da

xxε   ir 
da

zzε   – kompleksiniai santykinės dielektrinės skvarbos tenzoriaus 

sandai. Jie aprašomi Maksvelo-Garneto (angl. Maxwell-Garnet) išraiškomis: 
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čia 
1d
rε  ir 

2d
rε  – dielektrinių žiedų d1 ir d2 kompleksinės santykinės dielektrinės 

skvarbos; Nd = l2 / (l1 +l2) – santykinis dielektrinio žiedo d2 plotis žiedų d1, d2 

pločių sumos atžvilgiu sluoksnyje. Skaičiavimuose rekomenduojama laikyti 

Nd = 0,75. Anizotropinio dielektriko sluoksnio santykinė magnetinė skvarba

1da
r

.µ =  
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2.1 pav. Elektrodinaminis atvirųjų cilindrinių girotropinių įtaisų modelis su 
anizotropiniu dielektriko sluoksniu: a) skerspjūvis; b) išilginis pjūvis  
Fig. 2.1. The electrodynamical model of open cylindrical gyrotropic 

devices with anisotropic dielectric layer: a) cross-section;  
b) longitudinal-view  
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3-oji modelio sritis, supanti dielektriko sluoksnį, yra oras, kurio santykinės 

magnetinė ir dielektrinė skvarbos 1o o
r r

.µ ε≈ ≈  
2.1 paveiksle pateiktą girotropinių įtaisų modelį su anizotropiniu dielektriko 

sluoksniu galima nagrinėti kaip girotropinę šerdį, kai dielektriko sluoksnio storis 
d = 0, dielektrinius bangolaidžius, kai yra panaikinama girotropija, bei vamzde-

linius izotropinius ir anizotropinius bangolaidžius, kai vietoje kietojo kūno šer-
dies naudojamas oras arba išlydžio dujose plazma, skysčiai ir panašiai.   

Kai l1 = 0, tada Nd = 1 ir išorinis anizotropinio dielektriko sluoksnis pavirsta 

izotropiniu sluoksniu, su 2.d
 rε  Kai l2 = 0, tada Nd = 0 ir anizotropinis dielektriko 

sluoksnis pavirsta izotropiniu sluoksniu, su 1d
 r
.ε  Taigi šis elektrodinaminis gi-

rotropinių įtaisų modelis yra daug universalesnis, nei pateiktas monografijoje 
(Nickelson et al. 2007). 

Girotropinių įtaisų su dviem dielektriko sluoksniais elektrodinaminis mode-
lis pateiktas 2.2 paveiksle. Šio modelio izotropiniai dielektriko sluoksniai yra 

apibūdinami kompleksinėmis santykinėmis dielektrinėmis skvarbomis 1, 2
d
 r

.ε

Toks monografijoje (Nickelson et al. 2007) pateikto modelio patobulinimas lei-
džia nagrinėti girotropinių įtaisų modelius su keliais skirtingais dielektriko 
sluoksniais. Šis modelis yra dar universalesnis ir leidžia atlikti ne tik girotropinių 
ir girotropinių-dielektrinių, bet ir sluoksniuotųjų bei vamzdelinių dielektrinių 
bangolaidžių tyrimus.   
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2.2 pav. Elektrodinaminis atvirųjų cilindrinių girotropinių įtaisų modelis su 
dviem izotropiniais dielektriko sluoksniais 

Fig. 2.2. The electrodynamical model of open cylindrical gyrotropic 
devices with two isotropic dielectric layers  
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2.2 paveiksle pateiktame modelyje d1, 2  yra skirtingų išorinių dielektriko 

sluoksnių storiai; R1, 2  – spinduliai.  

Svarbu yra tai, kad 2.1 bei 2.2 paveikslų modeliai yra skirtingi iš esmės ir 
netransformuojami vienas į kitą. Tiesa, jie gali būti pakeisti į vienodus papras-
tesnius modelius. 

2.2. Matematiniai modeliai  

Poskyryje aptariami 2.1 ir 2.2 paveiksluose pateiktų elektrodinaminių modelių 
matematiniai modeliai. Jie sudaryti taikant ribinių sąlygų ir susietųjų bangų me-
todus, kurie detaliai aprašyti darbuose (Nickelson et al. 2007; Yeh et al. 2008).  

Girotropinių įtaisų modelių su (jautriu temperatūrai T) anizotropiniu die-

lektriko sluoksniu dispersinė lygtis yra 8-osios eilės determinanto pavidalo. Ji 
trumpai užrašoma išraiška: 

 Dg-da = det(ajk) =0, (2.3) 

čia  jka  – kompleksiniai determinanto elementai; j, k = 1–8   determinanto eilu-

čių ir stulpelių numeriai, nurodantys elementų vietas determinante. 

2.3 paveiksle pateikiamas girotropinių įtaisų su anizotropiniu dielektriko 
sluoksniu dispersinės lygties determinantas. Jį sudaro 3 dalys: dalis, pažymėta 
žymeniu „g“, apima kompleksinio determinanto elementus, kurie apibūdina EM 
bangų sklidimą girotropinėje šerdyje. Žymenimis „da“ pažymėti determinanto 
elementai apibūdina EM bangų sklidimą anizotropiniame dielektriko sluoksnyje. 
Dalies, pažymėtos žymeniu „o“, elementai apibūdina EM bangų sklidimą ore.  
 Ribos tarp sluoksnių yra žymimos: tarp girotropinės šerdies ir anizotropinio 
dielektriko sluoksnio – „g-da“; tarp anizotropinio dielektriko sluoksnio ir oro –  

„da-o“.  Rodyklėmis nurodyti determinanto elementai porose 57a  ir 68 ,a  77a  ir 

88a  yra lygūs.  

Girotropinę (ind. g
 ) šerdį apibūdina determinanto kompleksiniai elementai  

11 12 21 22 31 32 41 42, , , , , , , ,a a a a a a a a  kurie pateikti monografijoje (Nickelson 

et al. 2007 ), todėl čia jie nenurodomi.  
Determinanto elementų, kurie apibūdina EM bangų sklidimą anizotropinia-

me dielektriko (ind. da) sluoksnyje, išraiškos yra tokios:  

 113 ( );da gJma k r⊥= −  115 ( );da gNma k r⊥= −  224 ( );da gJma k r⊥= −  (2.4) 
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2.3 pav. Atvirųjų cilindrinių girotropinių įtaisų su vienu anizotropiniu 

dielektriko sluoksniu dispersinės lygties determinantas 
Fig. 2.3. The determinant of dispersion equation of open cylindrical 

gyrotropic devices with one anisotropic dielectric layer 
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(2.14) 

čia žymuo sing = ±1 su ženklu „+“ atitinka kairiosios apskritiminės poliarizacijos 

bangą su priklausomybe ,+ie mϕ  o su ženklu „–“ atitinka dešiniosios apskritiminės 

poliarizacijos bangą su priklausomybe ie mϕ−  nuo azimutinio periodiškumo indek-

so m ir azimuto kampo ϕ.  Determinanto elementuose naudojami žymėjimai pa-

teikti disertacijos pradžioje. Elementai 57 68 77 78 87 88, , , , , ,a a a a a a  apibū-

dinantys EM bangų sklidimą ore, atitinka monografijoje (Nickelson et al. 2007) 
nurodytus, todėl čia jie nepateikiami.   

Dėl anizotropinio dielektriko sluoksnio determinanto elementai yra išsidėstę 
kitaip, lyginant su monografijoje (Nickelson et al. 2007 ) pateiktu determinantu.   

Girotropinių įtaisų modeliuose su dviem izotropiniais dielektrikų sluoks-
niais sklindančių EM bangų dispersinė lygtis yra 12-osios eilės kompleksinio 
determinanto pavidalo. Pridėjus papildomą dielektriko sluoksnį, dispersinė lygtis 
kiekvieną kartą padidėtų 4 stulpeliais ir eilutėmis. Ji gaunama naudojantis ribi-
nėmis sąlygomis. Bendriausiu atveju ši lygtis trumpai užrašoma taip: 

 Dg-di = det(ajk) =0, (2.15) 

čia j, k = 1–12 – determinanto eilučių ir stulpelių numeriai; i = 1, 2 – dielek-

trikų sluoksnių numeriai, pradedant nuo girotropinės (ind. g
  ) šerdies. Determi-

nanto 11 12 21 22 31 32 41 42, , , , , , ,a a a a a a a a  elementai atitinka monografi-

joje nurodytus elementus (Nickelson et al. 2007 ), todėl čia nepateikiami.  
 Girotropinių įtaisų modelių su dviem izotropiniais dielektrikų sluoksniais 
dispersinės lygties determinantas pateiktas 2.4 paveiksle.  

Šį determinantą sudaro 4 dalys: pažymėta žymeniu „g“  apima kompleksi- 
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nio determinanto elementus, kurie apibūdina EM bangų sklidimą girotropinėje 
šerdyje; žymenimis „d1“ ir „d2“ pažymėtos dalys atitinkamai apibūdina EM 
bangų sklidimą pirmajame ir antrajame izotropinių dielektrikų sluoksniuose; 
žymeniu „o“, pažymėta dalis apibūdina EM bangų sklidimą ore.  
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2.4 pav. Atvirųjų cilindrinių girotropinių įtaisų su dviem izotropinių 
dielektrikų sluoksniais dispersinės lygties determinantas 

Fig. 2.4. The determinant of dispersion equation of open cylindrical 
gyrotropic devices with two isotropic dielectric layers  

Ribos yra žymimos: tarp girotropinės šerdies ir pirmojo dielektriko sluoks-
nio „g-d1“; tarp pirmojo dielektriko sluoksnio ir antrojo – „d1-d2“; tarp antrojo 
dielektriko sluoksnio ir oro „d2-o“. Rodyklės „� “ reiškia vienodų determinan-
to elementų poras.  

Žemiau pateikiami šio determinanto kompleksiniai nenuliniai elementai 

:jka  

 13 24 ( );d1 gJma a k r⊥= = −  16 25 ( );d1 gNma a k r⊥= = −   (2.16) 
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Determinanto elementuose naudojami žymėjimai pateikti disertacijos pra-

džioje. Elementai 911 1012 1111 1112 1211 1212, , , , , ,a a a a a a  apibūdinantys 

EM bangų sklidimą ore, atitinka monografijoje (Nickelson et al. 2007), 

57 68 77 78 87 88, , , , ,a a a a a a  pateiktas išraiškas, todėl čia jie nepateikiami.   

Pagal šias formules sukurti programų algoritmai ir programos Matlab™ ter-
pėje girotropinių įtaisų modeliuose sklindančių bangų fazinėms ir silpimo cha-
rakteristikoms skaičiuoti.    

2.3. Kompiuteriniai modeliai (algoritmai ir programos)  

Šiame poskyryje pristatomi algoritmai, skirti  dispersinei  lygčiai  spręsti  ir gau-
tiems rezultatams analizuoti. Disertacijos autorius pasiūlė tris algoritmus.  

Skaičiuojant fazines charakteristikas pirmiausiai jos yra gaunamos kaip re-
zultatų taškų rinkiniai, todėl jas būtina išskirti. Tam pasiūlytas dirbtinių neuronų 
tinklų pagrindu sukurtas 2.1 algoritmas. Tačiau jis neįvertina EM bangų silpimo, 
tik išskiria fazines charakteristikas ir atlieka girotropinių įtaisų modelių elektro-
dinaminių parametrų analizę. 2.2 algoritmas įvertina EM bangų silpimą, esant 
mažam girotropinių įtaisų bangų silpimui. Modifikuotas 2.2 algoritmas yra  
2.3 algoritmas, kuris įvertina didelį EM bangų silpimą.  

Paskutiniams dviems algoritmams reikalingos pradinės bangų fazės koefi-
cientų ir dažnių reikšmės, gaunamos pagal 2.1 algoritmą. Šiame poskyryje pri-
statomi algoritmai buvo publikuoti straipsniuose (Mališauskas et al. 2010; Plonis 
et al. 2011).  
2.1 algoritmas. Girotropiniuose įtaisuose sklindančių bangų fazinių charakteris-
tikų skaičiavimo ir analizės 2.1 algoritmą sudaro keturios dalys:  
A – dalyje įvedami skaičiavimo duomenys; B – sprendžiama kompleksinė dis-
persinė lygtis; C – išskiriamos fazinės charakteristikos, naudojant dirbtinių neu-
ronų (vienasluoksnių perceptronų) tinklą, D – skaičiuojami elektrodinaminiai 
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parametrai: bangų techniniai kriziniai dažniai, įtaisų darbo dažnių juostos, cent-
riniai dažniai ir plačiajuostiškumai.  

Algoritmo A dalyje įvedami skaičiavimo duomenys: 1) kai  nagrinėjami  gi- 

roelektriniai įtaisai: ,p
k
n pε  – puslaidininkio gardelės konstanta; N – laisvųjų 

krūvininkų tankis puslaidininkyje; µ – elektronų ir skylučių  judriai;  

m ∗  – elektronų ir skylučių efektinės masės; gr  – girotropinės šerdies spindu-
lys; B0 – pastoviojo magnetinio srauto tankis; m – elektromagnetinės bangos 

azimutinio periodiškumo indeksas; 1, 2
d
rε  – pirmojo ir antrojo sluoksnių nemag-

netinių dielektrikų idealios dielektrinės skvarbos; R1, 2 – atvirojo cilindrinio 

bangolaidžio pirmojo ir antrojo sluoksnių išoriniai spinduliai; 2) kai nagrinėjami 
giromagnetiniai įtaisai: H – pastoviojo magnetinio lauko stipris;  

Ms – bangolaidžio soties įmagnetėjimas pagal SI matavimo vienetų sistemą; 

∆H – rezonansinės kreivės pusplotis; f
rε  – bangolaidžio feritinės šerdies santy-

kinė dielektrinė skvarba.  
Algoritmo B dalyje užduodami tyrimo dažnių ir bangos fazės koeficientų 

kitimo ribos bei žingsniai: fmin – minimalus, fmax – maksimalus EM bangos daž-

niai ir dažnio kitimo žingsnis ∆f; min
h′  – minimalus, max

h′ – maksimalus bangos 

fazės koeficientai bei koeficiento kitimo žingsnis ∆h' .  

 Toliau skaičiuojami koeficientai: εef, µef – girotropinės šerdies efektinės 

kompleksinės dielektrinės ir magnetinės skvarbos; k – išilginis bangos skaičius 

neribotame vakuume; ∆PF – laikinieji koeficientai; a ir b – koeficientai, kurie 

nurodo, kokiomis proporcijomis maišosi EM bangos; 
1, 2d

k ⊥ – skersiniai komp-

leksiniai bangos skaičiai dielektrikuose d1, d2; 1, 2
gk ⊥  – pirmasis ir antrasis 

skersiniai kompleksiniai bangos skaičiai girotropinėje šerdyje; ok ⊥  – išorinis 

skersinis kompleksinis bangos skaičius ore; 1 4 1 4, , , , , ,... ...s s v v   kurie pa-

teikti literatūroje (Nickelson et al. 2007).  

Be to, skaičiuojamos specialiosios cilindrinės funkcijos ir ajk – kompleksi- 

niai determinanto elementai (sandai). 
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Girotropinių įtaisų su anizotropiniu dielektriko sluoksniu atveju yra skai-
čiuojama daugiau koeficientų, kurie pateikti disertacijos A priede.  
 

2.1 algoritmas. Fazinių charakteristikų skaičiavimo ir analizės algoritmas   
Algorithm 2.1. The algorithm of phase characteristics calculation and analysis  
A. Skaičiavimo duomenų įvedimas: 

     , *
1, 21, 2, , , , , , , , , , , , .dp g f

0 s rrk mn p N m r B R H M Hε µ ε ε∆    

B. Kompleksinės dispersinės lygties skaičiavimas: 

    for  f ← fmin, ∆f, fmax  do  

1) SDST ( )prRe ε
�

 ir SMST ( )f
r

Re µ
�

sprendimas;   

2) koeficientų skaičiavimas (Nickelson et al. 2007): 
                  for  , ,min maxh h h h′ ′ ′ ′←  ∆  do 

              1, 2
1, 2 1 4 1 4, , , , , , ,..., , ,..., ;d g oa b k k k s s v v∆ ⊥⊥ ⊥PF   

3) cilindrinių funkcijų skaičiavimas;                    
4) determinanto elementų skaičiavimas: 

            ,jka  kai  j = 0, 1, ..., 12  ir k = 0, 1, ..., 12; 

5) determinanto skaičiavimas ir jo reikšmių išsaugojimas: 
1, 2

;
g-d

det( )jkit it
D a=  

     end for 
    end for 

     for  it1← 0, 1, ||[fmin  fmax]|| do 

                  for  2 0 ,1, 1min maxit h h ′ ′← −  
 do            

                               if  
2 1, 1 2, 1

g-d g-d

it it it it
D D

−
>  and 

2 1, 1 2, 1

g-d g-d

it it it it
D D

+
>   

        6)  ( )g g
it ith r fr′  charakteristikų atvaizdavimas; 

        7)   išsaugomos fazinės charakteristikos tolimesnei jų analizei.  
                              end if 

   end for 

      end for 
C. Fazinių charakteristikų atskyrimas: 

1) VSP tinklo struktūros sukūrimas; 
2) duomenų VSP  tinklo mokymui kaupimas; 
3) VSP tinklo mokymas; 
4) girotropinių įtaisų modelių bangų fazinių charakteristikų klasifikavimas. 

D. Girotropinių įtaisų modelių bangų elektrodinaminių parametrų skaičiavimas:  
1) fazinių charakteristikų matricų ilgio skaičiavimas;  
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2.1 algoritmo pabaiga 

The end of algorithm 2.1 
2) tiesių tarp trijų artimiausių gretimų taškų braižymas, naudojant tiesinę aprok-

simaciją;  
3) kampo tarp aproksimuotos tiesės per tris artimiausius gretimus taškus ir daž-

nių ašies gfr  skaičiavimas; 
4) bangų krizinių dažnių atskirtoms fazinėms charakteristikoms skaičiavimas, 

ieškant susikirtimo taško tarp kreivės gkr  ir aproksimuotos tiesės, kai gau-

namas didžiausias aproksimuotos tiesės kampas su dažnių ašimi ;gfr   
5) įtaisų darbo dažnių juostos, centrinio dažnio ir plačiajuostiškumo skaičiavi-

mas. 

 
Algoritmo C dalyje yra atskiriamos fazinės charakteristikos, naudojant dirb-

tinių neuronų (vienasluoksnių perceptronų – VSP) tinklą. Šiuo atveju tinklas 
veikia kaip klasifikatorius, kuriuo charakteristikas galima atskirti tiesiškai. Cha-
rakteristikų atskyrimui yra naudojami du perceptronai. 

Vienasluoksnių perceptronų tinklo struktūra priklauso nuo  atskiriamų  fazi- 
nių charakteristikų skaičiaus. Perceptronų skaičius, reikalingas charakteristikoms  
atskirti, užrašomas išraiška:  

 2 ,ch
Lnn =   (2.33) 

čia nL – perceptronų skaičius, reikalingas vienasluoksnių perceptronų tinklui 

apmokyti. Norint atskirti tris fazines charakteristikas, reikia sukurti tinklą, kuris 
turi du įėjimus ir du išėjimus. Vienasluoksnių perceptronų tinklo struktūra pa-
teikta 2.5 paveiksle.  
 

1b

2b

11w

12w

21w

22w

1y

2y

g
itfr

′ gith r

( )xΦ

( )xΦ
 

2.5 pav. Vienasluoksnių perceptronų tinklo struktūra  
Fig. 2.5. Structure of single-layer perceptron network 
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VSP tinklo išėjimai y1, y2 apskaičiuojami sprendžiant lygčių sistemą, suda-

rytą iš svorių ir slenksčių koeficientų:  

 
( )
( )

1 11 12 1

2 21 22 2

;

,

g g

g g

= + +

= + +

it it

it it

y w fr w h r b

y w fr w h r b

Φ

Φ

 ′


′

  (2.34) 

čia Φ – VSP aktyvavimo funkcija; ijw  – svorių koeficientai, atitinkantys 

i = 1, 2 – ojo perceptrono j = 1, 2 – ąjį įėjimą; 1, 2b   – 1 ir 2 perceptronų po-

stūmis (angl. bias); g
itfr  – normuotasis dažnis; g

ith r′  – normuotasis fazės koefi-

cientas; it – iteracijos numeris.   

VSP tinklo mokymas atliekamas generuojant  atsitiktinius   svorių   koefi-

cientus ijw  ir naudojant g
itfr  ir g

ith r′  reikšmes, esančias  tinklo  įėjime,  bei 

sprendžiant lygčių sistemas (2.34), kurių sprendimo rezultatai yra y1, y2. 

Griežtai apribotos funkcijos yra naudojamos kaip abiejų perceptronų akty-
vavimo funkcijos. Svorių koeficientai atnaujinami pagal gautą VSP tinklo klai-
dą, naudojant gradientinio nusileidimo mokymą. Kiekviena duomenų klasė rei-
kalauja parinkti bent du taškus, kurie bus naudojami tinklo mokymui. 

2.1 algoritmo D dalyje atliekamą tiesinį fazinių charakteristikų aproksima-

vimą per tris gretimus taškus galima aprašyti tiesės lygtimi ( .g g)F fr frα β= +   

Tada 1 1( , ..., ( ,g g g g) )
n n

h r F fr h r F fr′ ′= =  kai it = 1, ..., n. Norint rasti tiesės 

lygties koeficientus α ir β, reikia minimizuoti tiesės lygtį (Krylovas et al. 2007):  

 2

1

( ,g g) min
n

j j
j

fr h rα β
=

′+ − →∑  kai j  = 1, ..., n, it.  (2.35) 

Atlikus matematinius veiksmus ir pasinaudojus Kramerio metodu (Krylovas 
et al. 2007), yra randami tiesės lygties koeficientai.  

Turint tiesę per tris gretimus taškus, yra ieškomas didžiausias jos kampas su 

dažnių ašimi g.fr  Radus šį kampą, yra ieškomas susikirtimo taškas tarp aprok-

simuotos tiesės ir tiesės .gkr   Ties kuriuo normuotoju dažniu gfr  susikerta, toks 

ir yra techninis krizinis dažnis, atitinkamai pagrindinio tipo bangai  

HE11 – g
krp
f r  ir pirmojo aukštesnio tipo bangai EH11  –

g
kra

.f r  Toliau girotropi-
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nių įtaisų darbo dažnių juosta, centrinis dažnis ir plačiajuostiškumas apskaičiuo-
jami pagal išraiškas, pateiktas monografijoje (Nickelson et al. 2007). 
2.2 algoritmas. Šį autoriaus sukurtą EM bangų silpimo skaičiavimo algoritmą 
sudaro 3 dalys: A – įvedami skaičiavimo duomenys ir apskaičiuotos ribinės daž-

nio bei fazės koeficiento reikšmės , ;
min max min max
[ ] [ ]it it it itf f h h′ ′  B – atliekamas 

kompleksinės dispersinės lygties sprendimas; C – ieškomos bangų kompleksinės 

sklidimo konstantos h = h' – ih" (čia h'– fazės koeficientas, h" – silpimo koefi-

cientas).  
Esminis 2.1 ir 2.2 algoritmų skirtumas yra toks, kad 2.2 algoritme yra įve-

dami kompleksiniai 1, 2
d
rε   ir f

rε   ir skaičiuojami kompleksiniai SDST ir SMST, o 

ne tik jų realiosios dalys, kaip  2.1 algoritme. Skaičiavimai atliekami naudojant 
fiksuotą bangos fazės koeficientą h', kai 2.2 algoritmo B dalyje prie jo prideda-

mi silpimo h" koeficientai. Po to iteraciškai yra didinami silpimo koeficientai 

nuo  
 min
ithh ′′′′   iki 

max
ithh ′′′′   žingsniu ∆h". 

 
2.2  algoritmas. Girotropinių įtaisų modeliuose sklindančių bangų silpimo skaičiavi-
mo algoritmas (mažam silpimui) 
Algorithm 2.2. The algorithm of the calculation of wave attenuation in models of 
gyrotropic devices (for low attenuation) 
A. Skaičiavimo duomenų įvedimas: 

1) įvedami įtaisų parametrai: 

               ,  *
1, 21, 2, , , , , , , , , , , , .p dg f

0 s rrk
n p N m r B m R H M Hε µ ε ε∆  

2) įvedamos ribinės dažnio bei fazės koeficientų reikšmės: 
             [ ], [ ]. min max  min max

it it it itf f h h′ ′   

B. Kompleksinės dispersinės lygties sprendimas: 

    for  , min max
it it itf f f←  do 

1) SDST p
rε
�

  ir SMST f

r
µ
�

 skaičiavimas;   

2) koeficientų skaičiavimas (Nickelson et al. 2007): 
                  for , , min max

ith ith ithh h h h∆′′ ′′ ′′′′ ′′ ′′ ′′←  do 

           ;= iit ithh h h
′′′ ′′−  

             1, 2
1, 2 1 4 1 4, , , , , , ,..., , ,..., ;d g oa b k k k s s v v∆ ⊥⊥ ⊥PF   

3) cilindrinių funkcijų skaičiavimas;                    
4) determinanto elementų skaičiavimas: 
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2.2 algoritmo pabaiga 

The end of algorithm 2.2 

5) ,jka  kai  j = 0, 1, ..., 12 ir k = 0, 1, ..., 12; 

6) determinanto skaičiavimas: 
,

det( );
g-d

ith it′′
=

jk
D a  

determinanto reikšmių išsaugojimas 
,

.
g-d

ith it′′
D  

end for 
     end for  

C. Bangų kompleksinių sklidimo konstantų  h = h' – ih"  paieška: 

     for 0 , 1, [ ] min max
it itit f f←  do 

                  for 0 , 1, 1ithith h ′′′′ ′′← −  do          

                                      if  
1, ,

g-d g-d

ith it ith it′′ ′′−
>D D  and 

1, ,

g-d g-d

ith it ith it′′ ′′−
>D D   

        1) kompleksinių sklidimo konstantų  = iit ithh h h ′′′ ′′−  suformavimas;            
        2) charakteristikų ( ) ( )g gRe h r fr  ir ( ) ( )g gIm h r fr  atvaizdavimas.  

                                       end if 

          end for 
      end for 

 
Atlikus 2.2 algoritmo C dalį, galima panaudoti 2.1 algoritmo D dalį girotro-

pinių įtaisų modelių elektrodinaminiams parametrams rasti. 
2.3 algoritmas. Atvirųjų cilindrinių girotropinių įtaisų modeliuose sklindančių 
bangų silpimo charakteristikos, esant dideliam silpimui, apskaičiuojamos naudo-
jant 2.3 algoritmą. Šį algoritmą taip pat sudaro trys dalys: A – įvedami skaičia-

vimo duomenys ir ribinės dažnių bei fazės koeficientų reikšmės 

, ;
min max min max
[ ] [ ]it it it itf f h h′ ′  B – atliekamas kompleksinės dispersinės lygties 

sprendimas; C – ieškoma kompleksinė sklidimo konstanta. 

 
2.3  algoritmas. Girotropinių  įtaisų modeliuose sklindančių bangų silpimo skaičia-
vimo algoritmas (dideliam silpimui) 
Algorithm 2.3. The algorithm of the calculation of wave attenuation in models of 
gyrotropic devices (for hight attenuation) 
A. Skaičiavimo duomenų įvedimas: 

1) įvedami įtaisų parametrai: 

                , *
1, 21, 2, , , , , , , , , , , , .dp g f

0 s rk rmn p N m r B R H M Hε ε εµ ∆  

2) įvedamos ribinės dažnio bei fazės koeficiento reikšmės: 
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2.3 algoritmo pabaiga 

The end of algorithm 2.3 

            [ ], [ ]. min max  min max
it it it itf f h h′ ′    

B. Kompleksinės dispersinės lygties sprendimas: 
    for , min max

it it itf f f←  do 

1) SDST p
rε
�

  ir SMST f

r
µ
�

 skaičiavimas;   

2) silpimo koeficientų matricos [ ] min max
it ith h′′ ′′ formavimas; 

3) koeficientų skaičiavimas (Nickelson et al. 2007): 
    for 1 1 125, , 25it it ith h h h−  ∆′ ′ ′ ′← +  do    

for 2 2 2, min max
it it ith h h h, ∆′′ ′′ ′′ ′′←  do 

      1 2 ;= iit ith h h′ ′′−       

   1, 2
1, 2 1 4 1 4, , , , , , , , , ,..., , ,..., ;d g o

ef ef
k a b k k k s s v vε µ ∆ ⊥⊥ ⊥PF  

4) cilindrinių funkcijų skaičiavimas;                    
5) determinanto elementų skaičiavimas: 

       ,jka  kai j = 0, 1, ..., 12 ir k = 0, 1, ..., 12; 

6) determinanto skaičiavimas: 
1, 2

det( );
g-d

it it
=

jk
D a  

7) determinanto reikšmių išsaugojimas: 
1, 2

.
g-d

it it
D  

        end for 
     end for  

     end for 

C.  Bangų kompleksinių sklidimo konstantų h = h' – ih" paieška: 

     for 0 , 1, ( 1)maxm it← do 

            for 0 , 1, ( 2)maxn it←  do      

                           if ( )( ), 1, 2

g-d g-d
min min

m n it it
=D D  

       1) kompleksinių sklidimo konstantų   = im nh h h′ ′′−  suformavimas;              
       2) charakteristikų ( ) ( )g gRe h r fr  ir ( ) ( )g gIm h r fr  pavaizdavimas.  

                           end if 

             end for 

    end for   
 
Algoritmo C dalyje sprendžiama dispersinė lygtis, t. y., ieškomos komp-

leksinės sklidimo konstantos. Sprendžiama ieškant ekstremumų (minimumų) 
determinanto paviršiuje, kuris parodytas 2.6 paveiksle. Dispersinės lygties 
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sprendiniai pateikiami, kai EM banga sklinda ferite ISCh4. Jo elektrodinaminiai 
duomenys aptarti 1.2 poskyryje.  

2.6 paveiksle pateikiami dispersinės lygties sprendiniai, esant dviem skir-
tingiems EM bangų dažniams 27,5 ir 35 GHz. Pirmiausiai algoritmas randa 
ekstremumų (minimumų) vietas. Po to pagal indeksus m ir n randamos bangų 

fazių koeficientų h' vertės šių koeficientų vektoriuje, kuris yra suformuojamas 

iš vektoriaus 1 1[ ].min max
it ith h′ ′   Šis veiksmas atliekamas algoritmo B dalyje pirma-

jame for cikle. Kitu žingsniu yra ieškomos bangų silpimo koeficientų h" vertės 

šių koeficientų vektoriuje 1 1[ ].min max
it ith h′′ ′′  Po to pavaizduojamos h'r 

g(fr 

g) ir 

h"r 

g(fr 

g) charakteristikos. Ir, esant reikalui, atliekama girotropinių įtaisų elekt-

rodinaminių parametrų analizė.  
Visi trys algoritmai turi privalumų ir trūkumų. Kai girotropinių bangolai-

džių santykinės dielektrinės skvarbos ir tenzorių kompleksiniai sandai būna di-
deli (atitinkamai dešimčių ir tūkstančių eilės), algoritmai sunkiai randa bangos 
fazės h' ir silpimo h" koeficientus. Pagrindinis skirtumas tarp sukurtų algoritmų 
yra tas, kad 2.1 algoritmas skaičiuoja bangų fazių koeficientus ir neįvertina EM 
bangų silpimo. Tačiau be bangų fazių koeficientų ribinių reikšmių negalima ap-
skaičiuoti EM bangų silpimo girotropiniuose įtaisuose, naudojant 2.2 ir 2.3 algo-
ritmus.  
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2.6 pav. Determinanto sprendiniai, kai: a) f = 27,5 GHz; b) f = 35 GHz  

Fig. 2.6. The solutions of determinant, when: a) f = 27.5 GHz; b) f = 35 GHz  

 
2.2 algoritmas suranda bangų fazės ir silpimo koeficientus, kai bangų silpi-

mas girotropinėse terpėse yra mažas, t. y., kai SDST ar SMST menamosios dalys 
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yra tūkstantųjų eilės. Tada bangų fazių koeficientai praktiškai nepasikeičia, o 
keičiasi tik silpimo koeficientai.  

2.3 algoritmas naudojamas tada, kai girotropinėse terpėse bangų silpimas 
yra didelis, t. y., kai SDST ar SMST menamosios dalys yra vienetų ir dešimčių 
eilės.   Tada keičiasi bangų fazių ir silpimo koeficientai, todėl algoritmo B dalies 

antrajame for cikle yra įvedamas 1 1 125, , 25it it ith h h h−  ∆′ ′ ′ ′← +  bangų fa-

zės koeficientų postūmis. 
Sukurti kompiuteriai modeliai (algoritmai ir programos) leidžia atlikti GĮM 

bangų fazinių charakteristikų analizę, t. y., apskaičiuoti techninius krizinius daž-
nius GĮM, darbo dažnių juostas ir plačiajuostiškumą. Šių parametrų negalima 
apskaičiuoti naudojant programą CST Microwave Studio®. Taip pat sukurti al-
goritmai įvertiną  GĮM sklindančių EM bangų silpimą girotropinių įtaisų mode-
liuose.   

2.4. Girotropinių įtaisų modelių patikra 

Poskyrio tikslas – atlikti sukurtų kompiuterinių modelių (algoritmų ir programų) 
patikrą ir eksperimentiškai ištirti giromagnetinius bangolaidžius. Pirmiausiai 
patikrinamas fazinių charakteristikų skaičiavimo 2.1 algoritmas, po to silpimo 
charakteristikų skaičiavimo 2.2 ir 2.3 algoritmai. Gauti patikros rezultatai lygi-
nami su CST Microwave Studio® gautais rezultatais.  
Fazinių charakteristikų skaičiavimo algoritmų patikra. Fazinių charakteris-
tikų skaičiavimo algoritmai patikrinti naudojant n-InP puslaidininkį, kai jo ne-
veikia magnetinio srauto tankis B0 = 0, o elektronų tankis yra N = 5·1019 m–3.  

Patikrinti įtaisų be izotropinio dielektriko sluoksnio ir su juo elektrodinaminiai 

modeliai. Idealiųjų dielektrikų sluoksnių santykiniai storiai d /r 
p = 0,3, o santy-

kinės dielektrinės skvarbos parinktos 15d
r

ε =  ir 28. Gauti rezultatai palyginti su 

programa CST Microwave Studio® gautais rezultatais. Šie testavimo rezultatai 
publikuoti straipsnyje (Plonis et al. 2012).   

Iš 2.7 paveiksle pateiktų rezultatų matyti, kad HE11 bangų fazinės charakte-
ristikos, apskaičiuotos keturiais metodais ir algoritmais, išsiskiria tik žemesniųjų 
dažnių pusėje. Čia skirtumai tarp charakteristikų siekia iki 8 %. Taikant Mullerio 
metodą ir 2.1 bei 2.3 algoritmus, rezultatai gaunami vienodi. Labiausiai skiriasi 
charakteristikos, gautos naudojant CST Microwave Studio®. 

Šie skirtumai atsiranda, nes naudojami skirtingi metodai dispersinėms lyg-
tims sudaryti ir spręsti. Disertacijos autorius dispersinei lygčiai gauti naudojo 
ribinių sąlygų ir susietųjų bangų metodus, CST Microwave Studio®  programoje 
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naudojami hibridiniai skaitiniai metodai, kurie dalina analizuojamą sritį į ele-
mentus.  
Silpimo charakteristikų skaičiavimo algoritmų patikra. Silpimo charakteris-
tikų skaičiavimo algoritmai patikrinti naudojant ISCh4 feritą. Jo santykinės 

kompleksinės magnetinė 31 5 10
f

r
iµ −= − ⋅  ir dielektrinė 413,5(1 i5 10 )−= − ⋅f

rε    

skvarbos turi ne tik realiąsias, bet ir menamąsias dalis. Mažos, palyginti su 
realiosiomis, menamosios šių skvarbų dalys ir lemia elektromagnetinių bangų 

silpimą, kurį įvertina nuostolių kampo tangentas rr
tan / .δ ε ε′′ ′=    

 

, GHz m⋅frp

′ ph r

pkr

2.3 algoritmas

Mullerio metodas 
2.1 algoritmas

CST Microwave Studio®

1

2
3

/ 0,3; 28− = =d rp d
rε

/ 0,3; 15− = =d rp d
rε

/ 0− =d rp

1 mmpr =
 

2.7 pav. Bangų HE11, sklindančių n-InP bangolaidžiuose, fazinių 
charakteristikų palyginimas, kai N = 5·1019 m–3,  B0 = 0 

Fig. 2.7. The comparison of phase characteristics of mode HE11, propagated 
in n-InP waveguides, when N = 5·1019 m–3,  B0 = 0 

Gauti algoritmų testavimo rezultatai lyginti su Mullerio, Niutono-Rapsono 
metodais ir programa CST Microwave Studio®  bei literatūroje (Nickelson et al. 
2007) gautais rezultatais. 

2.8 paveiksle pateiktos žinomos ir autoriaus apskaičiuotos normuotojo sil-

pimo koeficiento h"r f priklausomybės nuo dažnio pagrindinio tipo bangoms 

HE11 su kairiąja (e+iϕ) apskritimine poliarizacija, sklindančioms feritiniuose ban-

golaidžiuose be išorinio dielektriko sluoksnio (d /r 
f = 0), kai B0 = 0. Apskaičiuo-

tose charakteristikose esantys kvadratai reiškia dispersinės lygties sprendinius  
2.6 paveiksle.  

Iš 2.8 paveikslo matyti, kad didžiausias skirtumas tarp žinomų (Nickelson et 

al. 2007) ir autoriaus apskaičiuotų charakteristikų yra ~96 %, esant normuotajam 

dažniui fr f = 0,03 GHz·m. Po to didėjant dažniui, skirtumas mažėja, kol pasiekia 

~ 2 %. Tuo tarpu Mullerio, Niutono-Rapsono metodais bei programa CST 
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Microwave Studio®  ir disertacijos autoriaus sukurtais algoritmais   gauti rezul-
tatai skiriasi tik 0,07 % Niutono-Rapsono metodo atžvilgiu. 

Tačiau šiame darbe apskaičiuotos silpimo charakteristikos savo pobūdžiu 
yra panašios į monografijoje (Nickelson et al. 2007) pateiktas charakteristikas. 
Jų nesutapimas reikalauja kuo paprastesnio metodo arba eksperimentinio tyrimo 
klaidingiems rezultatams nustatyti. 

 
′′h r f

2.2 algoritmas
2.3 algoritmas

Mullerio metodas 
Niutono-Rapsono metodas

CST Microwave Studio®

(Nickelson et. al. 2007), GHz m⋅fr f

38 10−⋅
34 10−⋅

312 10−⋅

 

2.8 pav. Žinomos (Nickelson et al. 2007) ir apskaičiuotos pagrindinio tipo s 
HE11 bangų silpimo koeficientų priklausomybės nuo dažnio feritiniams 

bangolaidžiams, kai d /r f = 0, B0 = 0 

Fig. 2.8. Known (Nickelson et al. 2007) and calculated main mode HE11 

attenuation coefficient dependences on the frequency,  

when d /r f = 0, B0 = 0 

Todėl nutarta silpimo charakteristikų skaičiavimo algoritmus patikrinti ta-
riant, kad neribotoje erdvėje išilginis kompleksinis bangos skaičius (sklidimo 
koeficientas) h yra kompleksinis dydis realiajam dielektrikui ir realusis dydis 

idealiajam dielektrikui (Vainoris 2004): 

 0 0i .f f
r r

h h h ω ε ε µ µ′ ′′= − =   (2.36) 

 Taip pat apskaičiuotos neribotame ferite ISCh4 sklindančių TEM bangų 
silpimo koeficientų priklausomybės nuo dažnio pateiktos 2.9 paveiksle.  
 

, GHzf

,1 / mh′′
49 10−⋅
46 10−⋅
43 10−⋅

 

2.9 pav. Silpimo skaičiavimo algoritmų testavimas pagal silpimo 
koeficientų priklausomybes nuo dažnio, neribotame ferite  

Fig. 2.9. Verification of algorithm of attenuation calculation, attenuation 
coefficient dependences on the frequency, unbounded ferrite 
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Iš jų matyti, kad silpimo koeficientai auga tiesiniu dėsniu, didėjant elektromag-
netinių bangų dažniui f. Skaičiuojant silpimo koeficientus keturiais metodais ir 

algoritmais bei pagal (3.36) formulę, charakteristikos praktiškai sutampa. Jų  
skirtumas yra ~ 0,08 %  Niutono-Rapsono metodu apskaičiuotų charakteristikų 
atžvilgiu.  

Iš gautos patikros rezultatų yra matyti, kad disertacijos autoriaus sukurti 
dispersinių lygčių skaičiavimo algoritmai veikia gana gerai, rezultatų skirtumai 
lyginant su kitais metodais yra minimalūs. Tačiau rezultatų negalima patikrinti 
su CST Microwave Studio®, kai B0 ≠ 0 T.  

Giromagnetinių bangolaidžių eksperimentinis tyrimas. Giromagnetinių ban-
golaidžių eksperimentiniai tyrimai buvo atlikti UAB „Elmika“. Eksperimenti-
niam tyrimui buvo naudojamas 1SCh11 feritas, kurio santykinė dielektrinė 

skvarba 14,6,f
r

ε =  nuostolių kampo tangentas 46 10tan .δ −= ⋅  Taigi bangolai-

džių kompleksinė santykinė dielektrinė skvarba yra 414,6(1 6 10 )
f

r iε −= − ⋅ ir 

magnetinė skvarba 31 5 10
f

r
i .µ −= − ⋅  

Matavimai atlikti UAB „Elmikos“ gaminamu skaliariniu analizatoriumi 
R2400. Naudojant šį analizatorių giromagnetinių bangolaidžių eksperimentinis 
tyrimas atliktas 25–40 GHz dažnių ruože, stovinčiųjų bangų koeficientas matuo-
tas 1,1 – 5,0, o perdavimo koeficientas 0–35 dB ruožuose. Eksperimentinio ty-
rimo rezultatai palyginti su programa CST Microwave Studio® disertacijos auto-
riaus skaičiuotais rezultatais.  

Giromagnetinių bangolaidžių tyrimo struktūrinė schema pateikta  
2.10 paveiksle. Joje EM bangų generatorius generuoja pagrindinio tipo H10  ban-
gą stačiakampiame bangolaidyje. Feritinis izoliatorius bangą praleidžia tik į vie-
ną pusę. Pirmasis šakotuvas nukreipia pagrindinio tipo bangą į analizatorių ir  
antrąjį šakotuvą. Pastarasis nukreipia bangą į tiriamąjį bangolaidį. Nuo jo atsi-
spindėjusi banga yra nukreipiama į analizatorių antruoju šakotuvu. 

 

 
 

2.10 pav. Giromagnetinių bangolaidžių tyrimo struktūrinė schema 
Fig. 2.10. Research structure of gyromagnetic waveguides 
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Trečiasis šakotuvas naudojamas perėjusiai bangai perduoti į analizatorių ir į su-
derintą apkrovą. Iš kiekvieno šakotuvo išėjusios bangos yra sustiprinamos stip-
rintuvuose ir perduodamos į skaliarinį analizatorių. Asmeniniu kompiuteriu 
(AK) yra valdomas skaliarinis analizatorius ir EM bangų generatorius. Naudo-
jant AK yra pavaizduojami tyrimo rezultatai. 

Tiriamojo giromagnetinio 1SCh11 bangolaidžio išilginis pjūvis pateiktas 
2.11 paveiksle. Nagrinėjamo bangolaidžio ilgis, atmetant kūginius galus, 
L1 = 40,2 mm, kūginių galų ilgis L0 = 22,5 mm, bendras bangolaidžio ilgis 

L = L1 + 2·L0  = 85,2 mm, bangolaidžio spindulys r f = 1,1 mm.  

Giromagnetiniuose bangolaidžiuose sklindančių bangų perdavimo koefi-
cientų priklausomybės nuo dažnio pateiktos 2.11 pav. Iš jų yra matyti, kad feri-
tiniuose 1SCh11 bangolaidžiuose sklindančių bangų perdavimo koeficientų pri-
klausomybės nuo dažnio yra panašios į priklausomybes, gautas naudojant 
programą CST Microwave Studio®. 

 

 

 

2.11 pav. Giromagnetinių 1SCh11 feritinių bangolaidžių išilginis pjūvis 
Fig. 2.11. Longitudinal-view of gyromagnetic 1SCh11 ferrite waveguides 

 
Eksperimentinio tyrimo ir kompiuterinio modeliavimo rezultatų dėsningu-

mai yra panašūs. Matuotoje charakteristikoje (2.12 pav.) yra rezonansas dažnių 
ruože nuo 32 iki 34,8 GHz dėl šakotuvų ir tiriamojo bangolaidžio banginių varžų 
nesuderinimo. 

 

 

2.12 pav. Giromagnetiniuose bangolaidžiuose sklindančių bangų 
perdavimo koeficientų priklausomybės nuo dažnio  

Fig. 2.12. In gyromagnetic waveguides propagated wave transmission 
coefficient dependences on the frequency  

Dalis EM bangų atsispindi nuo tiriamojo bangolaidžio galų, todėl silpimas 
rezonanso srityje staigiai padidėja. Ten pat rezonansas išryškėja ir kompiuteriu 
modeliuojant giromagnetinį bangolaidį, tačiau šiuo atveju charakteristikų iškrai-



48 2. GIROTROPINIŲ ĮTAISŲ MODELIŲ TOBULINIMAS 

 

 

pymai yra mažesni. Perdavimo koeficientai rezonanso srityje skiriasi ~2 kartus, 
kai dažnis yra 34,1 GHz.  

Giromagnetiniuose 1SCh11 bangolaidžiuose sklindančių HE11 bangų fazės 
ir silpimo koeficientų priklausomybės nuo dažnio pateiktos 2.13 paveiksle. Šis 
rezultatų palyginimas atliekamas norint rasti skirtumus tarp skaičiavimų ir kom-
piuterinio modeliavimo, nes eksperimentiškai negalima išmatuoti bangų fazės ir 
silpimo koeficientų. Todėl lyginami disertacijos autoriaus sukurtu 2.3 algoritmu 
ir komercine programine įranga CST Microwave Studio® gauti rezultatai. 

Iš 2.13 paveiksle pateiktų charakteristikų matyti, kad didžiausi skirtumai 
tarp rezultatų yra žemesniųjų dažnių pusėje. Jie siekia 9 % ir mažėja, kol pasie-
kia 0,1 % didėjant EM bangos dažniui. 

Iš šių rezultatų matyti, kad eksperimentinio tyrimo,  kompiuterinio modelia-
vimo komercine programa ir autoriaus sukurto dispersinių lygčių sprendimo al-
goritmo pateikiami rezultatai skiriasi minimaliai. Todėl galima teigti, kad diser-
tacijos autoriaus sukurta dispersinių lygčių sprendimo metodika veikia gana 
gerai. 

Atliekant sukurtų programų patikrą nustatyta, kad didžiausi skirtumai išryš-
kėja tarp rezultatų, pateiktų literatūroje (Nickelson et al. 2007) ir disertacijos  
autoriaus sukurtų algoritmų.  

Naudojant programą CST Microwave Studio®, nepavyko patikrinti giroe-
lektrinių bangolaidžių, kai juos veikia pastovusis magnetinis laukas. Kol kas su 
turima  CST Microwave Studio 2010 versija to atlikti negalima.  

 

, GHz mffr ⋅

fkr

fh r′′

, GHz mffr ⋅

310×

fh r′

 

                                          a)                                                       b) 

2.13 pav. Giromagnetiniuose bangolaidžiuose sklindančių HE11 bangų 
koeficientų priklausomybės nuo dažnio: a) fazės ir b) silpimo  

Fig. 2.13. In gyromagnetic waveguides propagated HE11 wave coefficients 
dependences on the frequency: a) phase and b) attenuation  

Eksperimentinio tyrimo ir kompiuterinio modeliavimo rezultatai daugiausiai 
skiriasi ~2 kartus. Atliktas eksperimentas leido įvertinti literatūros šaltinių ir di-
sertacijos autoriaus sukurtų algoritmų esminį atitikimą pagal panašų charakteris-
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tikų pobūdį. Tačiau lyginamų charakteristikų tikslumas abiem atvejais liko neži-
nomas. 

2.5. Antrojo skyriaus išvados  

1. Iš literatūros žinomi elektrodinaminiai girotropinių įtaisų modeliai 
autoriaus patobulinti, ant girotropinės šerdies uždedant vieną išilgai 
anizotropinio dielektriko sluoksnį arba du izotropinius dielektrikų 
sluoksnius. 

2. Sukurti trys nauji algoritmai ir trys programos (kompiuteriniai mode-
liai) Matlab™ terpėje. Jie skirti GĮM sklindančių EM bangų komp-
leksinėms dispersinėms lygtims spręsti: 

• 2.1 algoritmas skirtas skaičiuoti GĮM sklindančių EM 
bangų fazinėms charakteristikoms ir atlikti jų analizei, 
neįvertinant bangų silpimo. Analizė pirmą kartą atlie-
kama pusiau automatiniu būdu, pagrįstu dirbtinių neu-
ronų tinklais. 

• Autoriaus pasiūlytas iteracinis 2.2 algoritmas skai-
čiuoja mažą EM bangų silpimą, esant mažoms SMST  

ir SDST menamųjų dalių vertėms. 

• 2.3 algoritmas skirtas skaičiuoti dideliam EM bangų 
silpimui GĮM.   

3. Sukurtieji algoritmai patikrinti ir jų skaičiavimų rezultatai palyginti 
tarpusavyje bei su literatūroje pateiktais rezultatais.  

4. Silpimo skaičiavimo algoritmai išbandyti su ferito ISCh4 bangolai-
džiu. Skirtumas tarp žinomos (Nickelson et al. 2007) ir autoriaus 
skaičiuotų charakteristikų sudarė nuo 96 % žemųjų iki 2 % aukštųjų 
dažnių srityse. Todėl algoritmai patikrinti realiojo neriboto ferito at-
veju. Skirtumas tarp apskaičiuotų silpimo charakteristikų sudarė iki 
0,08 %.  

5. Perdavimo koeficientų santykis tarp feritinio bangolaidžio eksperi-
mentinio tyrimo ir kompiuterinio modeliavimo su komercine pro-
grama CST Microwave Studio® rezultatų yra ~2 kartai rezonanso dėl 
atspindžių nuo bangolaidžio galų dažnio 34,1 GHz srityje. Abiejų ty-
rimų bangų fazių, silpimo koeficientai žemųjų dažnių srityje skiriasi 
iki 9 %, o aukštųjų – 0,1 %. 





 

51 

Giroelektrinių bangolaidžių modelių 
tyrimas 

Skyriaus tikslas – ištirti giroelektrinių puslaidininkinių bangolaidžių (PB) ir pus-
laidininkinių-dielektrinių bangolaidžių (PDB) modelius su izotropiniais arba 
anizotropiniais temperatūrai jautriais dielektrikų sluoksniais.  

Naudojant komercinę programą CST Microwave Studio® tiriami sluoks-
niuotųjų PB modeliai. Pristatoma dielektrinių bangolaidžių (DB) modelių fazi-
nių charakteristikų (FCh) prognozės metodika, kuri remiasi dirbtinių neuronų 
tinklais (DNT).  

Giroelektrinių bangolaidžių modeliuose sklindančių elektromagnetinių 

(EM) bangų FCh pateikiamos kairiosios (e+imϕ) apskritiminės poliarizacijos at-

veju, kaip normuotųjų fazės koeficientų h'r 

p
 priklausomybės nuo normuotųjų 

dažnių fr 

p. Jų pagrindu atliekamas modelių darbo dažnių juostų, jų centrinių 

dažnių ir plačiajuostiškumo tyrimas pagal 2 skyriuje pateiktą 2.1 algoritmą. 
 EM bangų silpimo charakteristikos (SCh) pateikiamos, kaip normuotųjų 

silpimo koeficientų h"r 

p  priklausomybės nuo fr 

p.  

Skyriuje pateikiami rezultatai publikuoti straipsniuose (Mališauskas et al. 
2010; Plonis et al. 2011; 2013; 2014; Katkevičius et al. 2012).  
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3.1. Giroelektrinių bangolaidžių modeliuose 
sklindančių bangų fazinių charakteristikų tyrimas 

Poskyrio tikslas – ištirti giroelektrinių n, p-InAs, n, p-InP, n-InSb PB ir PDB 
modeliuose sklindančių bangų FCh, kai laisvųjų krūvininkų tankis  
N = 5·1019 m –3. Modeliuose naudojamų puslaidininkių elektrodinaminiai duo-

menys pateikti 1.2 poskyrio 1.2 lentelėje ir šiame poskyryje žemiau. 
Bangolaidžių modelių normuotoji darbo dažnių juosta ir plačiajuostiškumas 

randami pagal formules (Nickelson et al. 2007): 

 ;p p p
kra krp

fr f r f r∆ = −  (3.1) 

 2 100, %,p p p p p
f kra krp kra krp

( ) / ( )f r f r f r f rδ  = − + ⋅
 

 (3.2) 

 čia p
kra
f r – normuotasis aukštesniojo tipo bangos techninis krizinis dažnis;  

p
krp
f r  – normuotasis pagrindinio tipo bangos HE11 techninis krizinis dažnis.  

Giroelektrinių n-InAs PB modelių tyrimai atlikti laikant, kad efektinė elekt-

ronų masė yra m* = 0,023me, o judris µ = 4  m2/ V·s,  Kristalinės gardelės kons-

tanta tiek n, tiek p-tipų puslaidininkių yra tokia pati – , 15,2.p
k
n pε =  Giroelektri-

nių p-InAs PB ir PDB modelių tyrimai atlikti, esant žymiai didesnei skylučių 

masei m* = 0,39me ir mažesniam judriui µ = 0,05  m2/ V·s. 

Giroelektrinių n-InAs PB ir PDB modelių bangų FCh pateiktos 3.1 paveiks-
le. Iš jų nustatoma, kad n-InAs bangolaidžių modelių be dielektriko sluoksnio 

plačiajuostiškumas 
=0

= 56,5 %.p
p
f d/r

δ  Dielektriko TM-15 sluoksnis, kurio 

santykinė dielektrinė skvarba praktiškai lygi kristalinės gardelės konstantai, su-

mažina n-InAs PDB modelių plačiajuostiškumą iki 
=0,3

= 53,3 %.p
p
f d/r

δ
 

Giroelektriniuose p-InAs PB ir PDB modeliuose sklindančių bangų FCh pa-
teiktos 3.2 paveiksle. PB modelių be dielektriko sluoksnio plačiajuostiškumas 

siekia 
=0

= 64,9 %.p
p
f d/r

δ   Panaudojus dielektriko TM-15 sluoksnį, , kurio san-

tykinė dielektrinė skvarba yra artima kristalinės gardelės konstantai, PDB mode-
lių plačiajuostiškumas sumažėja 1 %. Tai reiškia, kad bangų  kriziniai  dažniai  ir 
modelių darbo  dažnių  juostų  centriniai  dažniai  pasislenka į žemesniųjų  daž- 
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nių pusę tiek (3.2 pav.), kad plačiajuostiškumas p
fδ  išlieka praktiškai toks pats.  

Taip yra todėl, kad p-InAs puslaidininkio skylučių efektyvioji masė m* yra 

gana didelė, o judris µ mažas ir jie neturi didesnės įtakos FCh pobūdžiui. 

 

, GHz mpfr ⋅

ph r′

pkr

11 1211

/ 0pd r =

/ 0,3pd r =

15d
rε =

n

 

3.1 pav. Giroelektrinių puslaidininkinių ir puslaidininkinių-dielektrinių 
n-InAs bangolaidžių modelių bangų fazinės charakteristikos, kai elektronų 

tankis N =5·1019 m–3, pastoviojo magnetinio srauto tankis B0 = 1 T 

Fig. 3.1. The phase characteristics of modes of n-InAs semiconductor  
and semiconductor-dielectric waveguides models, when electrons density 

 is N =5·1019 m–3, constant magnetic flux density is B0 = 1 T 

, GHz mpfr ⋅

pkr

ph r′ / 0pd r =

/ 0,3pd r =

15d
rε =

 

3.2 pav. Giroelektrinių puslaidininkinių ir puslaidininkinių-dielektrinių 
p-InAs bangolaidžių modelių bangų fazinės charakteristikos, kai skylučių 

tankis N =5·1019 m–3, pastoviojo magnetinio srauto tankis B0 = 1 T 

Fig. 3.2. The phase characteristics of modes of p-InAs semiconductor 
and semiconductor-dielectric waveguides models, when holes density 

is N =5·1019 m–3, constant magnetic flux density is B0 = 1 T 

Giroelektrinių n-InP bangolaidžių modelių tyrimai atlikti laikant, kad efek- 
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tinė elektronų masė yra m* = 0,08me,
 o judris µ = 5,4  m2/ V·s.  Giroelektrinių 

p-InP bangolaidžių modelių skylučių efektinė masė m* = 0,058me,
 o judris 

µ = 0,02  m2/ V·s. Puslaidininkių kristalinės gardelės konstanta 
,

12,5.
p

k

n p
ε =  

Giroelektrinių n-InP bangolaidžių modelių bangų FCh pateiktos 3.3 pa-
veiksle. Pagrindinio tipo bangos HE11 krizinis dažnis yra

=0
= 0, 039 GHz m,p

p
krp d / r
f r ⋅  modelių darbo dažnių juosta 

=0
=p

p

d / r
fr∆

0,016 GHz·m ir plačiajuostiškumas = 34 %p
f

.δ  Paveiksle matyti, kad n-InP 

PDB modelių su dielektriko TM-15 sluoksniu FCh 0,017 GHz·m pasislenka į 
žemesniųjų dažnių pusę.  

Aukštesniojo tipo bangos EH11 krizinis dažnis fkrar 
p = 0,040 GHz·m PDB 

modeliuose, kai d /r p = 0,3, tampa beveik lygus pagrindinio tipo bangos HE11 

kriziniam dažniui modelyje be dielektriko sluoksnio. 
Giroelektrinių n-InP PDB modelių darbo dažnių juosta praplatėja 

0,002 GHz·m ir tampa 
=0,3

= 0, 018 GHz m.p
p

d / r
fr∆ ⋅  FCh pobūdžiai yra 

panašūs, bet modelių su dielektriko TM-15 sluoksniu plačiajuostiškumas dides-

nis net 24 % ir siekia = 58 %.p
f

δ  

 

pkr

ph r′

, GHz mpfr ⋅

/ 0pd r =

/ 0,3pd r =

15d
rε =

 

3.3 pav. Giroelektrinių puslaidininkinių ir puslaidininkinių-dielektrinių 
n-InP bangolaidžių modelių bangų fazinės charakteristikos, kai elektronų 

tankis N =5·1019 m–3,  pastoviojo magnetinio srauto tankis B0 = 1 T 

Fig. 3.3. The phase characteristics of modes of n-InP semiconductor  
and semiconductor-dielectric waveguides models, when electrons density  

is N =5·1019 m–3, constant magnetic flux density is B0 = 1 T 
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Kitokia yra situacija su p-InP PB ir PDB modeliais (3.4 pav.). PB modelių 

(d /r p = 0) plačiajuostiškumas siekia = 67 %p
f

.δ  Panaudojus dielektriko TM-15 

sluoksnį, p-InP PDB modelių plačiajuostiškumas sumažėja iki 62,7 %.  
 

, GHz mpfr ⋅

ph r′

pkr

/ 0pd r =

/ 0,3pd r =

15d
rε =

 

3.4 pav. Giroelektrinių puslaidininkinių ir puslaidininkinių-dielektrinių 
p-InP bangolaidžių modelių bangų fazinės charakteristikos, kai skylučių 

tankis N =5·1019 m–3,  pastoviojo magnetinio srauto tankis B0 = 1 T 

Fig. 3.4. The phase characteristics of modes of p-InP semiconductor 
and semiconductor-dielectric waveguides models, when holes density 

is N =5·1019 m–3, constant magnetic flux density is B0 = 1 T 

Kristalinės gardelės konstanta n ir p-InSb bangolaidžių modeliuose yra vie-

noda – 
,

17,7
p

k
.

n p
ε =

 
Giroelektrinių n-InSb bangolaidžių modelių bangų FCh apskaičiuotos, kai 

elektronų tankis N = 5·1019 m –3, efektyvioji masė m* = 0,013me 
, judris 

µ = 7  m2/ V·s. Modeliuose be dielektriko sluoksnio (d /r p = 0) ir su sluoksniu 

(d /r p = 0,3) sklindančių bangų FCh pateiktos 3.5 paveiksle. Jame parodytos 

pagrindinio tipo HE11, pirmojo EH11 ir antrojo HE12 aukštesniųjų tipų bangų 
FCh. Iš jų nustatoma, kad giroelektrinių n-InSb PB modelių darbo dažnių juosta 

yra 0,018 GHz · m, plačiajuostiškumas p
f

δ  – 50 %. 

Giroelektrinių n-InSb bangolaidžių modelių su dielektriko TM-15 sluoksniu 
pagrindinio tipo HE11 ir  pirmojo aukštesniojo tipo EH11 bangų kriziniai dažniai 
pasislinko į žemesniųjų dažnių pusę, padidindami n-InSb PDB modelių plačia-

juostiškumą. Šių modelių darbo dažnių juosta 
=0,3

= 0, 016 GHz m,p
p

d / r
fr∆ ⋅  

o plačiajuostiškumas 
=0,3

= 57,1 %p
p
f

.
d / r

δ  
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Taigi dielektriko TM-15 sluoksniai visais nagrinėtais atvejais pastūmė pa-

grindinio tipo bangų krizinius dažnius fkrpr 
p ir aukštesniųjų tipų bangų krizinius 

dažnius fkrar 
p į žemesniųjų dažnių pusę. To pasekoje pasikeitė bangolaidžių 

modelių plačiajuostiškumai ir darbo dažnių juostos. Tai vyksta, nes dielektriko 
sluoksniai atitraukia EM laukus iš puslaidininkinių šerdžių.  

3.1 lentelėje pateikiami PB ir PDB modelių elektrodinaminiai parametrai, 
kai laisvųjų krūvininkų tankis N = 5·1019 m–3.   

 

, GHz mpfr ⋅

ph r′

pkr

/ 0pd r =

/ 0,3pd r =

15d
rε =

 

3.5 pav. Giroelektrinių puslaidininkinių ir puslaidininkinių-dielektrinių  
n-InSb bangolaidžių modelių bangų fazinės charakteristikos, kai elektronų 

tankis N =5·1019 m–3, pastoviojo magnetinio srauto tankis B0 = 1 T 

Fig. 3.5. The phase characteristics of modes of n-InSb semiconductor 
and semiconductor-dielectric waveguides models, when electrons density  

is N =5·1019 m–3, constant magnetic flux density is B0 = 1 T 

 
 3.1 lentelė. Puslaidininkinių ir puslaidininkinių-dielektrinių bangolaidžių  
 modelių elektrodinaminiai parametrai, kai N = 5·1019 m –3 

 Table 3.1. Electrodynamical parameters of semiconductor and  

 semiconductor-dielectric waveguides models, when  N = 5·1019 m –3 

Medžiagos 
tipas 

d/rp fkrpr
p, 

GHz·m 
fkrar

p, 
GHz·m 

∆frp, 
GHz·m 

fcr
p, 

GHz·m 
,pfδ % 

n-InAs 
0 

0,027 0,048 0,021 0,038 56,0 
n-InP 0,039 0,055 0,016 0,047 34,0 
n-InSb 0,027 0,045 0,018 0,036 50,0 
n-InAs 

0,3 
0,022 0,038 0,016 0,030 53,3 

n-InP 0,022 0,040 0,018 0,031 58,0 
n-InSb 0,020 0,036 0,016 0,028 57,1 
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 3.1 lentelės tęsinys 

 The continue of table 3.1 
p-InAs 

0 
0,025 0,049 0,024 0,037 64,9 

p-InP 0,026 0,054 0,028 0,04 67,0 
p-InAs 

0,3 
0,020 0,038 0,018 0,029 63,9 

p-InP 0,019 0,040 0,021 0,030 62,7 
 
Palyginus n-InAs ir n-InP PB modelius, plačiajuostiškumų skirtumas yra    

22 %. Todėl n-InSb PB modeliai geriau pritaikomi giroelektriniuose įtaisuose, 
nei n-InP PB modeliai. 

Iš 3.1 lentelėje pateiktų parametrų yra matyti, kad giroelektrinių n, p-InP 

PDB modelių plačiajuostiškumas p
f

δ  yra didesnis už n-InSb PDB modelių pla-

čiajuostiškumą, kai elektronų tankis N = 5·1019 m–3 ir dielektriko TM-15 

sluoksnio normuotasis storis yra d /r p = 0,3. 

Giroelektrinių n, p-InAs ir p-InP bangolaidžių modelių taikymo galimybės 
plačiajuosčiuose fazės keitikliuose yra žymiai didesnės, nei n-InP bangolaidžių 
modelių, nes n, p-InAs ir p-InP bangolaidžių modelių plačiajuostiškumas 

=0, 0,3p
p
f d / r

δ  kinta nuo 53,3 iki 67,0 %.  

3.2. Giroelektrinių bangolaidžių modelių su 
anizotropiniu dielektriko sluoksniu tyrimas  

Poskyrio tikslas – ištirti atviruosius, apskrito skerspjūvio cilindrinius giroelektri-
nių p-GaAs PDB modelius su jautriais temperatūrai puslaidininkine šerdimi ir 
anizotropiniu dielektriko sluoksniu.  

Tyrimų metu laikyta, kad puslaidininkyje yra išilginio magnetinio srauto 
tankis B0 = 1 T, o skylučių tankis N  kinta nuo 1017 iki 1020 m –3. 

Anizotropinio dielektriko sluoksnyje panaudoti du realūs dielektrikai:  

TM-15 su kompleksine santykine dielektrine skvarba 1 415(1 10 )d
r iε −= − ⋅  ir 

Rb1−x(ND4)D2PO4, kurio 2 ( )d
r Tε  priklauso nuo temperatūros (Banys et al. 

2002). Šių dielektrikų santykinės dielektrinės skvarbos taikomos (2.2 a) ir 

(2.2 b) lygtyse. Normuotasis dielektrikų sluoksnio storis d /r p = 0 arba 0,3.  

Giroelektrinių p-GaAs PB ir PDB modeliuose sklindančių pagrindinio tipo 

HE11 bangų fazės koeficientų h'r p  priklausomybės nuo , , / ,p pfr T d r  pateik-
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tos 3.6 paveiksle a.  Iš jo matyti, kad HE11 bangų techniniai kriziniai dažniai ne-

daug skiriasi, kai d /r p = 0. Taip yra todėl, kad p-GaAs skylučių judris µ(T) yra 

gana mažas, o efektinė masė m* didelė. Šiame paveiksle taip pat matyti, kad gi-

roelektrinių p-GaAs PB modeliuose be dielektriko sluoksnio (d /r p = 0) ir su 

skylučių tankiu N , kuris puslaidininkinėje šerdyje kinta nuo 1017 iki 1020 m–3, 

bangų fazės koeficientai beveik nesikeičia, kintant temperatūrai. 
Giroelektrinių p-GaAs PDB modeliuose su anizotropinio dielektriko 

sluoksniu d /r p = 0,3 (3.6 pav. a) sklindančių HE11 bangų fazės koeficientai yra 

didesni. Anizotropinis dielektriko sluoksnis modelį pastorina, todėl bangų FCh 
pasislenka į žemųjų dažnių sritį. Charakteristikų padėtis nepriklauso nuo skylu-
čių tankio, bet priklauso nuo temperatūros.  

 
T′h rp

, GHz m⋅frp

krp

/ 0=d rp

/ 0,3=d rp

, GHz m⋅frp

f rpkrp f rpkra

4∆frp
3∆frp

2∆frp
1∆frp

 

a)                                                                        b) 

3.6 pav. Puslaidininkinių-dielektrinių p-GaAs bangolaidžių modeliuose 
sklindančių HE11 bangų: a) fazinės charakteristikos, kai N  kinta nuo 

1017 iki 1020 m–3, B0 = 1 T;  b) T ir fr p priklausomybės, kai B0 = 1 T 

ir d/r p = 0: 1
pfr∆  – N = 5·1019 m–3, 2

pfr∆  – N = 1020 m–3; 

ir d/r p = 0,3: 3
pfr∆  – N = 5·1019 m–3, 4

pfr∆  – N = 1020 m–3 

Fig. 3.6. Propagated mode HE11 in semiconductor-dielectric p-GaAs 
waveguides models: a) phase characteristics, when N varied from  

1017 to 1020 m–3, B0 = 1 T; b) T dependences on fr s, when B0 = 1 T 

and d/r 
s
 = 0: 1

sfr∆  – N = 5·1019 m–3, 2
sfr∆  – N = 1020 m–3; 

and d/r s = 0,3: 3
sfr∆  – N = 5·1019 m–3; 4

sfr∆  – N = 1020 m–3 
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Didinant T nuo 125 iki 200 K, FCh kyla, mažindamos bangų techninius kri-

zinius dažnius. Charakteristikos, gautos esant 150 ir 175 K, sutampa. 
Tikslesnis bangų techninių krizinių dažnių palyginimas yra pateiktas žemiau 

3.6 paveiksle b. 
Giroelektrinių p-GaAs PB ir PDB modelių temperatūros T ir techninių kri-

zinių dažnių fkrpr 
p, fkrar 

p priklausomybės pateiktos 3.6 paveiksle b. Iš jų yra 

matyti, kad kriziniai dažniai ir darbo dažnių juosta 1
pfr∆ nesikeičia, didėjant 

temperatūrai, kai N = 5·1019 m–3 ir d /r p = 0. Padidinus skylučių tankį iki 

N = 1020 m–3, PB modelių darbo dažnių juosta 2
pfr∆  pamažu platėja ir slenka į 

žemųjų dažnių sritį, didėjant temperatūrai T. Aukštųjų dažnių srityje juosta 

2
pfr∆  praplatėja, lyginant su juosta 1 ,pfr∆  nedideliu šuoliu, kuris beveik nepri-

klauso nuo T.  

Giroelektrinių p-GaAs PDB modelių pagrindinio ir aukštesniojo tipo bangų 
techniniai kriziniai dažniai žymiai sumažėja šuoliais, panaudojus anizotropinį 

dielektriko sluoksnį d /r p = 0,3. Modeliuose su šiuo sluoksniu jie nuosekliai ma-

žėja, kylant temperatūrai T. PDB modelių darbo dažnių juostos 3
pfr∆  ir 4

pfr∆  

slenka į žemųjų dažnių sritį ir siaurėja, nes fkrar 

p sumažėja, ypač taikant anizo-

tropinį dielektriko sluoksnį d /r p = 0,3 ir skylučių tankį N = 5·1019 m–3, dvigu-

bai daugiau už fkrpr 

p. Šis mažėja, kylant temperatūrai, beveik vienodai, kai  

N = 5·1019, 1020 m–3. 

Todėl didesnis yra jautrios temperatūrai puslaidininkinės šerdies, kurioje 
kinta skylučių tankis ir judris, indėlis. Jautraus temperatūrai anizotropinio die-
lektriko sluoksnio įtaka yra palyginti nedidelė ir apsiriboja beveik pastoviu skir-

tumu 3 4
p pfr fr∆ ∆−  aukštųjų dažnių srityje.  

Taigi galima giroelektrinių p-GaAs bangolaidžių modelių parametrus keisti 
temperatūra T  ir bandyti kurti valdomus mikrobangų fazės keitiklius. 

Giroelektrinių p-GaAs PB modeliuose be anizotropinio dielektriko sluoks-

nio (d /r p = 0) sklindančių HE11 bangų normuotojo silpimo koeficiento ph r′′ pri-

klausomybės nuo normuotojo dažnio fr p ir temperatūros T pateiktos 

3.7 paveiksle a, kai šerdies skylučių tankis N = 5·1019 m–3. SCh yra maksimu-
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mai už pagrindinio tipo HE11 bangos techninio krizinio dažnio 

fkrpr 
p = 0,0227 GHz·m. Maksimumų normuotasis dažnis yra fr p = 0,02 GHz·m, 

virš kurio silpimas mažėja.  
Iš 3.7 paveikslo a matyti, kad EM bangų silpimas bangolaidžių modeliuose 

mažėja, didėjant temperatūrai T. Padidinus skylučių tankį 2 kartus, HE11 bangų 

silpimas p-GaAs PB modeliuose išauga tiek pat (3.7 pav. b).  
p-GaAs PDB modeliuose su anizotropiniu dielektriko sluoksniu 

(d /r p = 0,3) sklindančių HE11 bangų silpimo koeficiento ph r′′  priklausomybės 

nuo normuotojo dažnio frp  ir temperatūros T pateiktos 3.8 paveiksle a, kai  

N = 5·1019 m–3. Iš jame pateiktų charakteristikų nustatoma, kad HE11 bangų sil-

pimas, esant normuotajam dažniui fr p = 0,0325 GHz·m, padidėja 1,15 karto, 

lyginant su 3.7 paveikslu a, kai temperatūra T = 125 K. Bangų silpimas mažėja 
eksponentiškai, didėjant EM bangų dažniui, temperatūrų ruože 125–175 K. Išsi-
skiria charakteristikos, kai temperatūra T = 200 K – HE11 bangų silpimas PDB 
modeliuose auga, didėjant dažniui (3.8 pav. a, b).  

 

    

′′h rp

0,191′′ =h rp 0,397′′ =h rp

′′h rp

, GHz m⋅frp , GHz m⋅frp  
                                  
                                           a)                                                                b) 

3.7 pav.  HE11 bangų silpimo koeficientų h"r 
p priklausomybės nuo fr p ir T 

puslaidininkinių p-GaAs bangolaidžių modeliuose, kai d /r p = 0:   

a) N = 5·1019 m–3; b) N = 1020 m–3 

Fig. 3.7.  Attenuation coefficient h"r 
s dependences on the fr s of the mode 

HE11  and T in the semiconductor p-GaAs waveguides models, when 

d /r s = 0: a) N = 5·1019 m–3; b) N = 1020 m–3 

3.8 paveiksle b pateiktos HE11 bangų silpimo koeficientų priklausomybės  

nuo dažnio ir temperatūros, kai N = 1020 m–3 ir d /r p = 0,3. Iš jų nustatoma, kad  
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EM bangų silpimas p-GaAs PDB modeliuose yra mažesnis 1,11 karto, nei mo-

deliuose be dielektriko sluoksnio (d /r p = 0) (3.7 pav. b), kai temperatūra 

T = 125 K. Taigi anizotropinis dielektriko sluoksnis mažina EM bangų silpimą, 
nes atititraukia bangas iš giroelektrinės šerdies. 

 

, GHz m⋅frp

0,221′′ =h rp

′′h rp

0,359′′ =h rp
′′h rp

, GHz m⋅frp  

                                            a)                                                       b) 

3.8 pav.  HE11 bangų silpimo koeficientų h"r 
p priklausomybės nuo fr p ir T 

puslaidininkinių p-GaAs bangolaidžių modeliuose, kai d /r p = 0,3:   

a) N = 5·1019 m–3; b) N = 1020 m–3 

Fig. 3.8.  Attenuation coefficient h"r 
s dependences on the fr s of the mode 

HE11 and T in the semiconductor p-GaAs waveguides models, when 

d /r s = 0: a) N = 5·1019 m–3; b) N = 1020 m–3 

Palyginus 3.8 paveikslus a ir b matyti, kad HE11 bangų silpimas padidėja 
1,62 karto, išaugus skylučių tankiui 2 kartus nuo 5·1019 iki 1020 m–3, kai 

T = 125 K. Todėl tikslinga p-GaAs PDB modeliuose naudoti mažesnį skylučių 

tankį. 
Tačiau tokių PB ir PDB modelių bangų fazių keitimas, valdant temperatūrą 

T, gali pasirodyti pernelyg inertiškas. Tai reikalauja atskiro teorinio ir eksperi-

mentinio tyrimo. 

 3.3. Sluoksniuotų puslaidininkinių-dielektrinių 
bangolaidžių modelių tyrimas   

Poskyrio tikslas yra ištirti atviruosius, apskrito skerspjūvio cilindrinius PDB 
modelius, kurių neveikia pastovusis magnetinis srautas (B0 = 0). Pradžioje skai-
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čiavimams naudojami puslaidininkinių n-GaAs šerdies ir n-InAs1–xSbx sluoksnio 
virš jos bei izotropinio dielektriko Rb1−x(ND4)D2PO4 sluoksnio duomenys.  

Po to tiriami PDB modeliai, taikant komercinę programą CST Microwave 
Studio®. Tyrimai atliekami naudojant n-InSb, n-SiGe, n-GaAs, n-InAs1–xSbx pus-
laidininkius ir dielektriką TM-15. Skaičiuojami PDB modeliuose sklindančių 
bangų sklaidos (S) parametrai. Pristatomos perdavimo koeficiento 21S K=  pri-

klausomybės nuo EM bangos dažnio f. Pastarasis koeficientas atspindi EM ban-

gų silpimą bangolaidžiuose. 
PB modelių elektrodinaminių parametrų tyrimas. Bangolaidžių modelių dar-

bo dažnių juostų normuotojų centrinių dažnių fcr 
p priklausomybės nuo elektronų 

tankio puslaidininkiuose ir temperatūros pateiktos 3.9 paveiksle a. Iš jų matyti, 
kad centriniai dažniai didėja, augant tankiui N, kai T  kinta nuo 125 iki 150 K. 
Šie dažniai praktiškai nesikeičia, didėjant tankiui, temperatūrų ruože nuo 150 iki 
175 K. Centriniai dažniai mažėja, augant elektronų tankiui, kai T  kinta nuo 175 

iki 150 K. 
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                                   a)                                                                         b)  

3.9 pav. Bangolaidžių modelių n-GaAs šerdis ir n-InAs1–xSbx, 
Rb1−x(ND4)D2PO4 sluoksniai priklausomybės nuo elektronų tankio ir 
temperatūros: a) centrinių dažnių;  b) HE11 bangų silpimo koeficientų  

Fig. 3.9. Waveguides models n-GaAs core and n-InAs1–xSbx, 
Rb1−x(ND4)D2PO4 layers dependences on density of electrons and 

temperature: a) central frequencies; b) HE11 waves attenuation constants  

PDB modeliuose sklindančių hibridinių HE11 bangų silpimo koeficientai ap-
skaičiuoti, kai centriniai dažniai atitinka 3.9 paveikslą a. Iš 3.9 paveikslo b SCh 
matyti, kad mažiausiai EM bangos silpsta, kai elektronų tankis N = 1019 m–3 ir 

temperatūros yra 125 bei 200 K. EM bangų silpimas didėja, augant elektronų 
tankiui, nes didėja puslaidininkių laidis.  
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Sukeitus puslaidininkius vietomis (n-InAs1–xSbx šerdis ir n-GaAs sluoksnis), 
bangolaidžių modelių centriniai dažniai tampa nepriklausomi nuo tankio visame 
nagrinėjamų temperatūrų ruože (3.10 pav. a). Bangolaidžių modelių centriniai 
dažniai mažėja temperatūrų ruožuose nuo 125 iki 150 K ir nuo 175 iki 150 K.   

EM hibridinių HE11 bangų silpimas yra didžiausias, kai N = 1020 m–3 ir 

temperatūra 150 K (3.10 pav. b). Silpimas priklauso nuo elektronų tankio pus-
laidininkiuose ir temperatūros, taigi ir bangolaidžių modelių darbo dažnių juostų 
centrinių dažnių, bet centriniai dažniai tiesiogiai nepriklauso nuo EM bangų sil-
pimo (3.10 pav. a).  

Iš 3.9 ir 3.10 paveikslų b matyti, kad EM bangų silpimo koeficientų priklau-
somybės nuo elektronų tankio ir temperatūros yra panašios. Dėl nevienodų ban-
golaidžių modelių iš esmės skiriasi tik darbo dažnių juostų centrinių dažnių pri-
klausomybės. 
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                              a)                                                                         b)  

3.10 pav.  Bangolaidžių modelių n-InAs1–xSbx šerdis ir n-GaAs, 
Rb1−x(ND4)D2PO4 sluoksniai priklausomybės nuo elektronų tankio ir 
temperatūros: a) centrinių dažnių; b) HE11 bangų silpimo koeficientų  

Fig. 3.10. Waveguides models n-InAs1–xSbx core and n-GaAs, 
Rb1−x(ND4)D2PO4 layers dependences on density of electrons and 

temperature: a) central frequencies; b) HE11 waves attenuation constants  

PDB modelių su n-InAs1–xSbx šerdimi ir n-GaAs sluoksniu darbo dažnių 
juostų centriniai dažniai tiesiogiai nepriklauso nuo elektronų tankio ir EM bangų 
silpimo. Modelius galima naudoti kaip temperatūra valdomus hibridinių HE11 

bangų silpnintuvus.  
PDB modelių bangų perdavimo koeficientų tyrimas. Tyrimas atliekamas, 
taikant programą CST Microwave Studio® ir naudojant n-InSb, n-SiGe, n-GaAs, 
n-InAs1–xSbx puslaidininkius bei dielektriką TM-15. Kai puslaidininkių neveikia 
pastovusis magnetinis srautas (B0 = 0), jų santykinė dielektrinė skvarba apskai-
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čiuojama naudojant šaltos plazmos (angl. Cold-plasma) išraišką (CST 
MicrowaveStudio®  2014): 

 
2

1, 2
,

p pp
r k ( i )

n
ω

ε = ε −
ω ω − ζ

  (3.3) 

čia 
1, 2p
rε  – atitinkamai pirmojo ir antrojo puslaidininkių kompleksinės santyki-

nės dielektrinės skvarbos; ωp – plazminio rezonanso dažnis; ζ – krūvininkų susi-

dūrimų su puslaidininkio kristaline gardele dažnis. 
Tyrimas atliekamas, kai bangolaidžių modelių ilgis L = 55 mm. Dielektrikų 

sluoksnių normuotieji storiai d1, 2 /r 
p = 0,15. Išilginio magnetinio srauto tankis  

B0 = 0  ir elektronų tankis N = 1019, 5·1019, 1020 m–3.  

Sklindančių EM bangų perdavimo koeficientų K neperiodinių n-InSb ir  

n-SiGe PDB modeliuose priklausomybės nuo dažnio pateiktos 3.11 paveiksle a.  
 

19 310 mN
−=

19 35 10 mN
−= ⋅

20 310 mN −=

19 310 mN
−=

19 35 10 mN
−= ⋅

20 310 mN −=

 

                                          a)                                                               b) 
 

3.11 pav. Bangų perdavimo koeficientų priklausomybės nuo dažnio, kai N = 1019, 

5·1019, 1020 m–3, neperiodinių puslaidininkinių-dielektrinių bangolaidžių modelių: 
a) n-InSb šerdis ir n-SiGe, TM-15 sluoksniai; b) n-SiGe šerdis ir n-InSb,  

TM-15 sluoksniai 
Fig. 3.11. Transmission coefficient dependences on the frequency of the waves, when 

N = 1019, 5·1019, 1020 m–3, non-periodical semiconductor-dielectric waveguides models: 
a) n-InSb core and n-SiGe, TM-15 layers; b) n-SiGe core and n-InSb, TM-15 layers  

 
Iš 3.11 paveikslo a matyti, kad EM bangų silpimas neperiodinių PDB  

n-InSb šerdis ir n-SiGe, TM-15 sluoksniai ir n-InSb ir n-SiGe, TM-15 sluoksniai 
modeliuose didėja, didėjant elektronų tankiui N. EM bangos, sklindančios PDB        
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n-InSb ir n-SiGe, TM-15 sluoksniais modeliuose, maksimaliai silpsta, kai elekt-
ronų tankiai yra N = 5·1019, 1020 m–3 ir EM bangos dažnis f = 45 GHz. Iš per-
davimo charakteristikų matyti, kad EM bangos techninis krizinis dažnis yra apie 
15 GHz.  

Sukeitus puslaidininkius vietomis (3.11 pav. b) yra matyti, kad EM bangų 
silpimas mažėja, didėjant dažniui, ir perdavimo charakteristikos yra panašios į 
aukštųjų dažnių filtro charakteristikas. Didžiausias EM bangų silpimas yra gau-
namas, kai N = 1020 m–3. 

Šie skirtumai tarp PDB modelių charakteristikų atsiranda, nes elektronų jud-
ris modeliuose su n-SiGe šerdimi yra 17,5 karto mažesnis nei modeliuose su      
n-InSb šerdimi, tačiau efektinė elektronų masė yra ~114 kartų didesnė n-SiGe 
modeliuose. Taigi EM bangų silpimą nulemia elektronų judris ir tankis. 

PDB n-GaAs šerdis ir n-InAs1–xSbx, TM-15 sluoksniai ir n-InAs1–xSbx šerdis 
ir n-GaAs, TM-15 sluoksniai modelių tyrimas atliekamas, kai elektronų tankis 
mažiausias – N = 1019 m–3, o temperatūra T vienodai kinta nuo 125 iki 200 K. 

Perdavimo koeficientų K priklausomybės nuo dažnio f pateiktos 3.12 paveiksle 

a. Iš jo matyti, kad EM bangų silpimas bangolaidžių modeliuose praktiškai nesi-
keičia dažnių diapazone nuo 30 iki 80 GHz. Mažiausias EM bangų silpimas yra 
gaunamas, kai temperatūra T = 200 K.  

 

 

                                           a)                                                               b) 
 

3.12 pav. Bangų perdavimo koeficientų priklausomybės nuo dažnio, kai T = 125–200 K, 
neperiodinių puslaidininkinių-dielektrinių bangolaidžių modelių: 

a) n-GaAs šerdis ir n-InAs1–xSbx, TM-15 sluoksniai; 
b) n-InAs1–xSbx šerdis ir n-GaAs, TM-15 sluoksniai 

Fig. 3.12. Transmission coefficient dependences on the frequency of the waves, when 
T = 125–200 K, non-periodical semiconductor-dielectric waveguides models:  

a) n-GaAs core and n-InAs1–xSbx, TM-15 layers;  
b) n-InAs1–xSbx core and n-GaAs, TM-15 layers  
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Sukeitus puslaidininkius vietomis (3.12 pav. b), EM bangų silpimas suma-
žėja nežymiai, charakteristikų pobūdis nesikeičia, kaip ir 3.12 paveikslo a atveju, 
tame pačiame dažnių ruože ir EM bangų silpimas yra mažiausias. Taip pat EM 
bangų silpimas yra mažiausias, kai temperatūra T = 200 K.  

Iš gautų tyrimų rezultatų matyti, kad EM bangų silpimas dažnių ruože nuo 
35 iki 80 GHz yra mažiausias – 3 dB, nagrinėjant sluoksniuotą modelį, sudarytą 
iš n-SiGe šerdies ir n-InSb, TM-15 sluoksnių.  

EM bangų silpimas PDB modeliuose su n-GaAs šerdimi ir n-InAs1–xSbx 
TM-15 sluoksniais bei sukeitus puslaidininkius vietomis yra panašus, jis kinta 
nuo – 8 iki – 3 dB. Todėl nagrinėjant periodinių bangolaidžių modelius reikėtų 
rinktis tokius, kuriuose sklindančių bangų silpimas būtų kuo mažesnis.  

3.4. Dielektrinių bangolaidžių modelių tyrimas, 
taikant dirbtinių neuronų tinklus 

Poskyrio tikslas – pristatyti disertacijos autoriaus sukurtą metodiką, skirtą prog-
nozuoti DB modeliuose sklindančių bangų FCh. Ji remiasi DNT. Metodika pub-
likuota straipsnyje (Katkevičius et al. 2012). Kaip jau minėta literatūros apžval-
goje, intelektualiosios sistemos vis dažniau naudojamos elektrodinamikos 
uždaviniams spręsti, norint sutrumpinti skaičiavimų trukmę. 
 Girotropinių įtaisų modeliavimo 2.1 algoritmas buvo pateiktas 2 skyriuje. 
Skaičiavimų trukmė ilgėja, sprendžiant sudėtingas dispersines lygtis. Tačiau dis-
persinių lygčių sprendimo ir gautų rezultatų analizės etapai gali būti sutrumpinti, 
taikant DNT. Jų vietą bendrame girotropinių įtaisų modeliavimo procese galima 
matyti 3.1 algoritme. 
 

3.1 algoritmas.  Girotropinių įtaisų modeliavimo algoritmas 
Algorithm 3.1.  Modeling algorithm of gyrotropic devices  
A. Įtaiso parametrų parinkimas.  

1. Skaičiavimo duomenų įvedimas. 
2. Tinklo mokymo požymių rinkimas. 

B. DPT mokymo procedūra. 
1. Interpoliavimas. 
2. Įėjimų susiejimas su išėjimais.  
3. DPT mokymas. 
4. Tikrinimas. 

C. Modeliavimas, taikant DPT. 
D. Rezultatų koregavimas.  

 
Girotropinių įtaisų modeliavimas gali būti suskirstytas į keturias dalis:          
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A – parametrų parinkimas; B – daugiasluoksnių perceptronų tinklo (DPT) mo-
kymo procedūra; C – modeliavimas, taikant DPT; D – rezultatų koregavimas.  

GĮM FCh prognozėms buvo parinkti du DNT tipai: spindulio tipo bazinių 
funkcijų (SBF) ir DPT. 

Supaprastintas dielektrinių bangolaidžių modeliavimo 3.2 algoritmas pateik-
tas žemiau. Pirmojoje A dalyje renkami pavyzdžiai (bangos fazės koeficiento 
priklausomybės nuo dažnio) SBF tinklo mokymui. Šie pavyzdžiai renkami 
sprendžiant dispersines lygtis iteraciniais metodais, pvz., taikant  2.1 algoritmą.  
 

3.2 algoritmas. Supaprastintas dielektrinių bangolaidžių modeliavimo algoritmas 
Algorithm 3.2. Simplified modeling algorithm of dielectric waveguides 
A. Pavyzdžių rinkimas SBF tinklo mokymui. 

• Renkamos bangų fazės koeficientų priklausomybės nuo dažnio.  
B. Tarpinių duomenų interpoliavimas, taikant SBF. 
C. DPT tinklo mokymas. 

• Renkamos bangų fazės koeficientų (nustatant hibridinių bangų HEmn ir 

EHmn skaičiavimo ribas) priklausomybės nuo dažnio ir santykinės dielektri-

nės skvarbos.  
D. Modeliavimas, taikant DPT. 

• Prognozuojamos bangų fazės koeficientų priklausomybės nuo dažnio. 

 
Sprendžiant dispersines lygtis iteraciniais metodais, pavyzdžių skaičius yra 

ribotas dėl didelės skaičiavimų trukmės, todėl naudojamas SBF tinklas. Jis pa-
pildo pradinius mokymo duomenis interpoliuotais tarpiniais taškais, taip padi-
dindamas jų skaičių. Tai atliekama 3.2 algoritmo B dalyje. 

SBF tinklo struktūra pateikta 3.13 paveiksle. Tinklas turi įėjimo, paslėptąjį 
ir išėjimo sluoksnius. Paslėptąjį sluoksnį sudaro neuronai su Gauso skirstinio 
aktyvavimo funkcija. 

Aktyvavimo funkcijos parametrai yra atnaujinami SBF mokymo metu, mi-
nimizuojant Euklido atstumą tarp tinklo esamo ir norimo išėjimų. SBF tinkle 
nauji neuronai paslėptajame sluoksnyje naudojami, kol tinklas pasiekia mažiau-
sią nustatytą vidutinę kvadratinę paklaidą tarp esamo ir laukiamo rezultatų. 

C dalyje yra mokomas DPT tinklas. Pirmiausiai yra pasirenkama tinklo  
struktūra, kuri priklauso nuo mokymui skirtų duomenų. DPT tinklo struktūra 
gali būti adaptuota (keičiant neuronų skaičių paslėptajame sluoksnyje). Ji pateik-
ta 3.14 paveiksle.  

DPT sudaro trys sluoksniai: įėjimo sluoksnis, paslėptasis sluoksnis (jo neu-
ronų svorio koeficientai yra derinami, įvertinant įėjimo duomenis ir taikant 
konkrečią aktyvavimo funkciją) ir išėjimo sluoksnis. Šio sluoksnio svorio koefi-
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cientai yra paslėptojo sluoksnio svorių koeficientų suma ir jame taikoma tiesinė 
aktyvavimo funkcija.  

 

  

∑
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 3.13 pav. Spindulio tipo bazinių funkcijų tinklo struktūra  
Fig. 3.13. Structure diagram of the radial basis function network 

y
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3.14 pav. Daugiasluoksnių perceptronų  tinklo struktūra 
Fig. 3.14. Structure diagram of the multilayer perceptron network 

3.2 algoritmo D dalyje prognozuojamos DB modeliuose sklindančių trijų ti-
pų hibridinių HE11, EH11 ir HE12 bangų FCh. 
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DNT mokymas. SBF tinklu interpoliuojamos bangos fazės koeficiento h' pri-
klausomybės nuo dažnio f. EM bangų dažnių reikšmės f yra SBF  tinklo  įėjimai,  
o bangų fazių koeficientai h' yra SBF tinklo išėjimai.  

EM bangų fazių koeficientų prognozei taikomas DPT tinklas. EM bangų 

dažniai f ir DB modelių santykinės dielektrinės skvarbos εdr  yra siunčiamos į 

DPT tinklo įėjimą, o išėjime yra tikimasi gauti bangų fazių koeficientus h'. 
Pirmiausiai, naudojant iteracinius metodus, surenkami 10 pavyzdžių rinki-

niai, įvertinant kintančius dažnius ir fazės koeficientus. Kiekvieną pavyzdžių 
rinkinį sudaro 1×25 įėjimo ir 1×25 dydžio tikslo matricos. Mokymo duomenų 
pavyzdžių rinkiniai padidinami, kaip jau minėta, interpoliuojant tarpinius rezul-
tatus su SBF. Po interpoliacijos įėjimo matrica [ f ] yra padidinta iki 1×100, o 

tikslo matrica [h'] – iki 1×100. Didesnės mokymo duomenų pavyzdžių sekos 
padidina DPT mokymo ir modelių FCh prognozavimo tikslumą. Tačiau, norint 
užtikrinti patikimą tinklo mokymo procesą ir sumažinti bandymų skaičių, yra 
svarbu teisingai parinkti duomenis mokymui.   

DPT įėjimo sluoksnį sudaro 2 neuronai, atitinkantys EM bangų dažnį f ir 

DB modelių santykinę dielektrinę skvarbą .drε  Išėjime prognozuojami EM 

bangų fazės koeficientai h', todėl išėjimo sluoksnį sudaro 1 neuronas. Bendras 

įvesties matricos dydis 2×100, bendras tikslo matricos dydis 1×100. DPT paslėp-
tąjį sluoksnį sudaro 8 neuronai, kurių aktyvacijos funkcija yra sigmoidinė, taip 
pat taikytas atgalinio sklidimo mokymo algoritmas. Išėjimo sluoksnio neurono 
aktyvavimo funkcija yra tiesinė. Atliekant mokymą, DPT mokytas su kiekviena 
DB modelių santykine dielektrine skvarba po 8 kartus, iš jų išrenkant geriausią 
variantą, kai prognozės rezultatai mažiausiai skiriasi nuo rezultatų, gautų iteraci-
niais metodais.  

Sukurta metodika leidžia prognozuoti DB modeliuose sklindančios pagrin-
dinio tipo HE11 bangos, pirmojo EH11 ir antrojo HE12 aukštesniųjų  tipų bangų 
FCh. Sklindančių bangų FCh gali būti prognozuojamos, kai santykinės dielektri-

nės bangolaidžių modelių skvarbos d
rε  kinta nuo 5 iki 30.  

Tyrimo rezultatai. DB modeliuose sklindančių bangų FCh pateiktos  

3.15 paveiksle, kai santykinė dielektrinė skvarba 10.d
r

ε =  Charakteristikos pa-

teiktos dviem atvejais: kai jos apskaičiuotos taikant iteracinius metodus ir prog-
nozuotos su DNT. Didžiausi skirtumai tarp charakteristikų išryškėja aukštes-
niuosiuose dažniuose. Kai EM bangos dažnis yra 60–100 GHz, skirtumai tarp 
charakteristikų yra 4–5 %.  

SiC DB modeliuose sklindančių bangų FCh pateiktos 3.16 paveiksle. Čia jos 
apskaičiuotos taip pat dviem atvejais, t. y. taikant iteracinius metodus ir progno-
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zuojant su DNT. Tyrimai atlikti, kai temperatūra T = 2073 K, o santykinė die-

lektrinė skvarba 11.d
r

ε = SiC elektrodinaminiai parametrai paimti iš knygos 

(Gerhard 2011). 
Skirtumai tarp rezultatų pagrindinio tipo HE11 bangai išryškėja dviejuose 

dažnių ruožuose. Kai EM bangos dažnis 20–30 GHz, skirtumai yra iki 7 %, o 
dažnių ruože 57–77 GHz skirtumai siekia 5 %. Aukštesniojo tipo HE12 bangai 
skirtumai siekia 6 %.  
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3.15 pav. Dielektrinių bangolaidžių modeliuose sklindančių  
bangų fazinės charakteristikos, kai 10d

rε =  

Fig. 3.15. Phase characteristics of wave propagated 
in models of dielectric waveguides, when 10d

rε =  
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3.16 pav. Dielektrinių SiC bangolaidžių modeliuose sklindančių  
bangų fazinės charakteristikos, kai T = 2073 K, 11d

rε =  

Fig. 3.16. Phase characteristics of wave propagated  
in models of dielectric SiC waveguides, when T = 2073 K, 11d

rε =  

Diferencinio fazės pokyčio modulis įvedamas norint apibūdinti mikrobangų 
įtaisus, kurie keičia sklindančios įtaisuose EM bangos fazę. Tokie įtaisai gali 
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būti mikrobangų fazės keitikliai, kurie naudojami fazuotose antenų gardelėse, 
radijo ryšio sistemose ir palydovinėje technikoje.  

Norint apskaičiuoti diferencinį fazės pokyčio modulį, reikia bangolaidžių 
modelių darbo dažnių juostų ribose išvesti vertikalias linijas, kertančias visas 

FCh (3.17 pav. a), pvz., esant fr d = 0,04 GHz·m, ir nustatyti išilgai jų gaunamus 

′h rd  skirtumus, kai yra skirtingos temperatūros T  reikšmės T0 atžvilgiu.   

Kai SiC DB modelių temperatūra T = 2073 K, normuotoji modelių darbo 

dažnių juosta yra ∆fr d ≈ 0,03 GHz·m. Diferencinis fazės pokyčio modulis ap-

skaičiuojamas pagal išraišką (Nickelson et al. 2007): 

 ( )2073 360 2 , ,d d

d d d o
 =const =const

= –
Tfr fr

h r h r r L∆ϑ π′ ′ ⋅ ⋅  (3.4) 

čia 
T
h ′ – bangų fazės koeficientas, esant skirtingoms temperatūroms T;   

2073 
h′  – bangų fazės koeficientas, kai T = 2073 K; L – bangolaidžių modelių 

ilgis.  
Iš 3.17 paveiksle a pateiktų charakteristikų matyti, kad mažėjant temperatū-

rai T, mažėja ,drε  mažindamas HE11 bangų FCh statumą, pakeisdamas bangų 

techninius krizinius, bangolaidžių modelių darbo dažnių juostos ribinius ir cent-
rinius dažnius bei plačiajuostiškumus.  

Didėjant temperatūrai T, bangų normuotieji fazės koeficientai dh r′  mažėja, 

todėl keičiasi ir diferencinis fazės pokyčio modulis |∆ϑ|. Jo priklausomybės nuo 

temperatūros T pateiktos 3.17 paveiksle b, kai SiC bangolaidžio modelių ilgis 

L = 50 mm. Modulis apskaičiuotas taikant iteracinius metodus ir DNT. 

Didžiausi skirtumai tarp rezultatų yra gaunami, kai temperatūra T = 798 K. 

Didėjant temperatūrai, skirtumai tarp skaičiavimų ir prognozės  rezultatų mažė-
ja. Esant temperatūrai T = 1096 K, skirtumai tarp rezultatų yra ~0,1 %, padidi-

nus temperatūrą T iki 1623 K, skirtumai tarp rezultatų išauga iki 9 %.  

Taigi SiC bangolaidžių modelius galima taikyti fazės keitikliuose, kurie yra 
valdomi keičiant temperatūrą. Tokie keitikliai gali dirbti temperatūrų T ruože 

nuo 773 iki 2073 K, kuriame diferencinis fazės pokyčio modulis |∆ϑ| gali keistis 

nuo 0 iki 400°. 
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Analogiški SiC DB modelių tyrimai yra atliekami knygoje (Gerhard 2011), 

kai bangų FCh yra  apskaičiuojamos taikant iteracinius metodus (nuoseklaus 
priartėjimo ir Mullerio).  

Naudojant iteracinius metodus skaičiavimų trukmė yra 40 sekundžių, pri-
klausomai nuo iteracijų pagal EM bangos dažnį f skaičiaus. Prognozuojant cha-

rakteristikas su DNT, skaičiavimo trukmė sumažėja iki 0,02 sekundės, t. y., 
2000 kartų.  

 
dh r′

, GHz mdfr ⋅

;T d
rε

2073 K;  11
1773 K;   8
1273 K;   7
773 K; 6,5

dkr

,°∆ϑ

, KT  

                                  a)                                                                       b) 

3.17 pav. SiC bangolaidžių modeliuose sklindančių, kai L = 50 mm, fr d = 0,04 GHz·m, 

HE11 bangų: a) fazinės charakteristikos; b) |∆ϑ| priklausomybės nuo T 

Fig. 3.17. In models of SiC waveguides propagated, when L = 50 mm, 

fr d = 0.04 GHz·m, mode HE11: a) phase characteristics; b) |∆ϑ| dependences on the T  

 
Sukurta metodika leidžia greitai prognozuoti DB modeliuose sklindančių 

pagrindinio tipo HE11 ir dviejų aukštesniųjų tipų bangų FCh.  
SiC bangolaidžių modeliai gali būti naudojami mikrobangų fazės keitikliuo-

se temperatūrų T ruožuose nuo 773 iki 2073 K. Be to, šie DB modeliai gali būti 

nagrinėjami taikant DNT, kai neįvertinamas EM bangų silpimas bangolaidžių 
modeliuose.  

3.5. Trečiojo skyriaus išvados 

1. Giroelektrinių n, p-InAs ir p-InP PDB modelių taikymo plačiajuos-
čiuose fazės keitikliuose galimybės yra žymiai didesnės nei n-InP 
modelių, nes n, p-InAs ir p-InP modelių plačiajuostiškumas yra 
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=0, 0,3p
p
f d / r

δ  kinta  53,3–67 %, ribose. Todėl fazės keitikliai, paga-

minti iš tokių PDB modelių, turėtų sąlyginai plačią darbo dažnių 
juostą ir didelį plačiajuostiškumą.  

2. Fazės koeficientai didėja, temperatūrai T kylant 125–150 K bei  
175–200 K ruožuose, kai laisvųjų krūvininkų tankis N yra  

1017 –1020 m–3 ribose. Šį efektą galima panaudoti temperatūra val-
domiems mikrobangų fazės keitikliams kurti. 

3. Giroelektrinių p-GaAs PDB modeliuose HE11 bangų silpimo koefi-
cientai padidėja 1,62 karto, išaugus skylučių tankiui 2 kartus nuo 
5·1019 m–3 iki 1020 m–3. Todėl tikslinga naudoti mažesnį skylučių 
tankį. Silpimas mažėja, didėjant temperatūrai. Silpimas PDB mode-
liuose yra mažesnis 1,11 karto, nei PB modeliuose. Anizotropinis 
dielektriko sluoksnis mažina EM bangų silpimą, nes atititraukia EM 
bangas iš giroelektrinės šerdies. 

4. PDB modelių su n-InAs1–xSbx šerdimi ir n-GaAs, TM-15 sluoksniais 
darbo dažnių juostų centriniai dažniai tiesiogiai nepriklauso nuo 
elektronų tankio ir EM bangų silpimo. Bangolaidžių modelius gali-
ma naudoti kaip temperatūra valdomus hibridinių HE11 bangų silp-
nintuvus. 

5. Prognozuojant DB modelių bangų FCh dirbtinių neuronų tinklais, 
skaičiavimo trukmė sumažėja iki 0,02 sekundės, t. y. tampa 2000 
kartų trumpesne, lyginant su iteraciniais metodais. 
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Giroelektrinių įtaisų modelių taikymo 
galimybių tyrimas 

Skyriaus tikslas – ištirti tobulintų giroelektrinių įtaisų modelių taikymo galimy-
bes elektromagnetinių mikrobangų technikoje. Skyriuje nagrinėjami giroelektri-
nių fazės keitiklių, moduliatorių, mikrobangų silpnintuvų, bangolaidžių ir filtrų 
modeliai. Tyrimai atliekami keičiant laisvųjų krūvininkų ir pastoviojo magneti-
nio srauto tankius, temperatūrą, dielektrikų sluoksnių santykines dielektrines 
skvarbas ir santykinius storius. Skyriaus tematika paskelbti 4 disertacijos auto-
riaus straipsniai (Plonis et al. 2011; 2012; 2014; Mališauskas et al. 2012). 

4.1. Fazės keitiklių modelių tyrimas 

Poskyrio tikslas – ištirti atvirųjų cilindrinių giroelektrinių fazės keitiklių mode-
lius, neįvertinant elektromagnetinių bangų silpimo.  

Tiriami n-GaAs, n-InAs, n-InSb puslaidininkinių ir puslaidininkinių-
dielektrinių fazės keitiklių (PFK ir PDFK) modeliai bei p-GaAs PFK ir PDFK 
modeliai su jautriu temperatūrai anizotropiniu dielektriko sluoksniu. Nustatomas 
šių keitiklių modelių diferencinis fazės pokytis ir juose sklindančių EM bangų 
silpimas.  
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4.1.1. Giroelektrinių fazės keitiklių modelių tyrimas, neįverti-
nant bangų silpimo 

Pirmiausiai tiriami n-GaAs, p-GaAs PFK ir PDFK modeliai su vienu izotropiniu 
arba temperatūrai jautriu anizotropiniu dielektriko sluoksniu. Giroelektrinių 
PDFK n-InP modeliai tiriami su vienu izotropiniu dielektriko sluoksniu, o  
n-InSb modeliai – su dviem izotropiniais dielektriko sluoksniais.  
Giroelektrinių n-GaAs fazės keitiklių modelių tyrimas. Tiriant giroelektrinių 

n-GaAs PFK ir PDFK modelius laikyta, kad puslaidininkio kristalinės gardelės 

konstanta yra 13,1p
k

.nε =  Skaičiavimai atlikti įvertinant elektronų efektinę masę 

m* = 0,067me 
 ir judrį µ = 0,85  m2/ V·s, kai T = 300 K. Be to, įvertintas dielekt-

riko TM-15 sluoksnis, kurio santykinis storis yra d /r p = 0,3, o santykinė die-

lektrinė skvarba 15d
r

.ε =  

4.1 paveiksle pateiktos giroelektrinių n-GaAs PFK ir PDFK modeliuose 
sklindančių bangų fazinės charakteristikos, kai N = 5·1019 m–3. 
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4.1 pav. Giroelektrinių n-GaAs puslaidininkinių (d /r  

p = 0) ir 

puslaidininkinių-dielektrinių (d /r  

p = 0,3, TM-15, 15)d
rε = fazės keitiklių 

modelių bangų fazinės charakteristikos, kai N = 5·1019 m–3, B0 = 1 T  

Fig. 4.1. Wave phase characteristics of the n-GaAs semiconductor 

(d /r  

s = 0) and semiconductor-dielectric (d /r  

s = 0.3, TM-15, 15)d
rε =

phase shifters models, when N = 5·1019 m–3, B0 = 1 T 

Iš jų matyti, kad visų tiriamų bangų kriziniai dažniai ir fazinės charakteristi- 
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kos yra žymiai pasislinkusios į žemesniųjų dažnių pusę, kai d /r p = 0,3, cha-

rakteristikų, esant d /r p = 0, atžvilgiu. 

Taigi keičiant dielektriko sluoksnio storį ir dielektrinę skvarbą, galima keis-
ti giroelektrinių fazės keitiklių modeliuose sklindančių bangų fazės koeficientus.  

Giroelektrinių n-GaAs PFK (d /r p = 0) modelių darbo dažnių juostos yra 

∆fr p = 0,024 GHz·m, o PDFK (d /r p = 0,3) – ∆fr 

p = 0,019 GHz·m. Tačiau šių 

fazės keitiklių modelių plačiajuostiškumas yra praktiškai vienodas –

/ 0; 0,3
64,2 %.

p

p
f
d r

δ
=

=  

Toliau tiriami fazės keitiklių modeliai su pagrindinio tipo HE11 bangomis, 
keičiant n-GaAs puslaidininkių elektronų tankius N = 5·1019; 2,5·1020 m–3 ir 

magnetinio srauto tankius  B0 = 0; 0,25; 0,5; 0,75; 1 T. 

Žemiau (4.2 ir 4.3 pav. a) pateiktos HE11 bangų su kairiąja (e+iϕ) poliarizaci-

ja fazinės charakteristikos, kai d /r p = 0 ir d /r p = 0,3. 

Palyginus 4.2 ir 4.3 paveikslą a, matyti, kad, keičiant magnetinio srauto tan-

kį B0, mažiausias normuotųjų fazės koeficientų h'r p pokytis gaunamas, esant 

šerdies elektronų tankiui N = 5·1019 m–3. Didžiausias h'r p pokytis gaunamas, 

kai N = 2,5·1019 m–3 modelyje be dielektriko sluoksnio, ir mažesnis pokytis yra 

su dielektriko TM-15 sluoksniu. Taigi keičiant šerdies elektronų tankį N ir (arba) 
magnetinio srauto tankį B0, galima keisti ir bangų fazės koeficientus. Taip yra 

keičiamos pagrindinio tipo HE11 bangų fazės giroelektrinių fazės keitiklių mode-
liuose. 

Pagal fazės keitiklių modelių fazines charakteristikas (4.2 ir 4.3 pav. a) ga-

lima nustatyti diferencinio fazės pokyčio modulio |∆ϑ| priklausomybes nuo 

magnetinio srauto tankio B0. Tam pakanka fazės keitiklių modelių darbo dažnių 

juostų ribose išvesti vertikalias linijas, kertančias visas fazines charakteristikas, 

pvz., esant fr p = 0,0375 GHz·m, ir nustatyti išilgai jų gaunamus h'r p skirtumus, 

kai yra skirtingos magnetinio srauto tankio B0 reikšmės 0 atžvilgiu.  

Diferencinio fazės pokyčio modulis laipsniais giroelektrinių fazės keitiklių 
modeliuose, kurių šerdis ilgyje L veikia pastovusis išilginis magnetinis srautas, 

apskaičiuojamas pagal formulę (Nickelson et al. 2007):  
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– normuotasis bangos fazės koeficientas, kai B0 = 0; 

0

p
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– kai 

B0 ≠ 0 T.  
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a) b) 

4.2 pav. Giroelektrinių n-GaAs fazės keitiklių modelių HE11 bangų fazinės 

charakteristikos, kai d /r  

p = 0, B0  kinta nuo 0 iki 1 T,  

elektronų tankis yra: a) N = 5·1019 m–3; b) N = 2,5·1020 m–3

 
Fig. 4.2. Phase characteristics of the mode HE11 of models of gyroelectric 

n-GaAs phase shifters, when d /r  

s = 0, B0 varies from 0 to 1 T,  

electrons density is: a) N = 5·1019 m–3; b) N = 2.5·1020 m–3 

Diferencinio fazės pokyčio modulio |∆ϑ| laipsniais priklausomybės nuo 

magnetinio srauto tankio B0 pateiktos 4.3 paveiksle b. Iš jų matyti, kad didžiau-

sias fazės pokytis magnetinio srauto tankio B0 vienetui (priklausomybių statu-

mas) yra gaunamas, esant fazės keitiklių modeliuose elektronų tankiui 

N = 2,5·1020 m–3 ir d /r p = 0; 0,3.  

Dielektriko sluoksnio sąlygojami priklausomybių skirtumai šiuo atveju yra 
neesminiai. Tačiau toks sluoksnis pastorina ir sutvirtina plonas bei trapias fazės 
keitiklių modelių šerdis, todėl yra pageidautinas.  

Sumažinus elektronų tankį šerdyse penkeriopai iki N = 5·1019 m–3, apie 6  
kartus sumažėja ir diferencinio fazės pokyčio modulis bei fazės keitimo ruožas.  
Jas šiuo atveju nustato ir nepakankamas magnetinio srauto tankis B0 iki 1 T. 
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     a)                                                            b) 
 

4.3 pav. Giroelektrinių n-GaAs fazės keitiklių modelių HE11 bangų:  

a) fazinės charakteristikos, kai N = 2,5·1020 m–3, d /r  

p = 0,3, 15;d
rε =  

b) |∆ϑ| priklausomybės nuo B0, kai fr p = 0,0375 GHz·m, L = 8 mm 

Fig. 4.3. Gyroelectric n-GaAs phase shifters models mode HE11:  

a) phase characteristics, when N = 2.5·1020 m–3, d /r  

s = 0,3, 15;d
rε =  

b) |∆ϑ| dependences on the B0, when fr s = 0,0375 GHz·m, L = 8 mm 

Taigi plačiajuosčių fazės keitiklių modeliuose tikslinga naudoti giroelektri-
nius n-GaAs PB ir PDB su padidintu šerdyse elektronų tankiu N = 2,5·1020 m–3 

ir santykiniu dielektriko sluoksnio storiu d /r p = 0; 0,3. Tokie keitiklių modeliai 

žymiai daugiau keičia elektromagnetinių mikrobangų fazę, lyginant su mode-
liais, kurių šerdyse elektronų tankis yra N = 5·1019 m–3. 
Temperatūrai jautrių fazės keitiklių modelių su anizotropiniu dielektriko 

sluoksniu tyrimas. Giroelektrinių p-GaAs PDFK modelių tyrimas atliekamas, 
kai išorinis sluoksnis yra iš anizotropinio dielektriko. Anizotropinio sluoksnio 
santykinė dielektrinė skvarba apskaičiuota naudojant išraiškas (2.2 a) ir (2.2 b). 
Šiuose fazės keitiklių modeliuose sklindančių bangų diferencinio fazės pokyčio 
modulio priklausomybės nuo temperatūros pateiktos 4.4 paveiksle, kai B0 = 1 T, 

o T  kinta nuo125 iki 200 K. 

PFK be anizotropinio dielektriko sluoksnio (d /r p = 0) pagrindinio tipo 

HE11 bangų diferencinis fazės pokytis yra lygus 0, kai temperatūra yra 
T = 200 K ir N = 5·1019 m–3. Fazė keičiama tik ~246°, kai N = 1020 m–3 

(4.4 pav.). Tokie mikrobangų fazės keitiklių modeliai būtų neefektyvūs. Jiems 
reikalingas mažiausiai 360° diferencinis fazės pokytis.  
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,°∆ϑ

 

4.4 pav. Giroelektrinių p-GaAs fazės keitiklių modelių HE11 bangų  

∆ϑ
 
priklausomybės nuo T, kai B0 = 1 T; N = 5·1019 m–3:  

1 – d /r 

p = 0; 3 – d /r 

p = 0,3; N = 1020 m–3: 2 – d /r 

p = 0; 4 – d /r 

p = 0,3 

Fig. 4.4. ∆ϑ  dependences on T  of the mode HE11 of models of 

gyroelectric p-GaAs phase shifters,  when B0 = 1 T; N = 5·1019 m–3: 

1 – d /r 

s = 0; 3 – d /r 

s = 0.3;  N = 1020 m–3: 2 – d /r 

s = 0; 4 – d /r 

s = 0.3 

Anizotropinis dielektriko sluoksnis padidina diferencinį fazės pokytį. Giro-

elektriniai p-GaAs PDB (d /r p = 0,3) gali veikti kaip mikrobangų fazės keitiklių 

modeliai. Juose |∆ϑ| = 1060°,  kai temperatūra T = 200 K ir N = 5·1019 m–3  

(4.4 pav.).  
HE11 bangų fazė keičiama net ~1250°, kai N = 1020 m–3. Abiem atvejais tai 

vyksta dviejuose temperatūrų ruožuose: 125–150 K ir 175–200 K. Kiekviename 
iš jų EM bangų fazė yra keičiama 500–750°.  
Giroelektrinių n-InP fazės keitiklių modelių tyrimas. Giroelektrinių n-InP 
PFK ir PDFK modelių elektrodinaminiai parametrai, t. y., elektronų judris, masė 
ir kristalinės gardelės konstanta yra tokie patys, kaip ir nagrinėjant giroelektrinių 
n-InP PDB modelius.  

Giroelektrinių n-InP PDFK modeliai nagrinėjami su dviejų skirtingų die-
lektrikų sluoksniais. Tam naudojamas TM-15 ir hipotetinis dielektrikai, kurių 

santykinės dielektrinės skvarbos yra atitinkamai 15d
r

ε =  ir 28,d
r

ε = o sluoksnio 

santykinis storis d /r p = 0,3. 

Pagrindinio tipo HE11 bangų fazinės charakteristikos pateiktos 4.5 paveiks-
le, kai elektronų tankis N = 5·1019 m–3, o santykinis TM-15 dielektriko sluoks-

nio storis d /r p = 0 (4.5 pav. a)  ir  d /r p = 0,3  (4.5 pav. b).   Magnetinio   srauto  

tankis B0 keičiamas nuo 0 iki 1 T.  

Iš 4.5 paveikslo matyti, kad, didinant B0, pagrindinio tipo HE11 bangų fazi-

nės charakteristikos slenka į žemesniųjų dažnių pusę, kintant bangų techniniams 
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kriziniams dažniams ir normuotiesiems fazės koeficientams h'r p. Tyrimo metu 

EM bangų nuostoliai neįvertinti. Iš 4.5 paveiksle b pateiktų charakteristikų ma-
tyti, kad didesnis fazės pokytis, keičiant magnetinio srauto tankį, yra gaunamas 
modeliuose su dielektriko sluoksniu. Taigi keitiklių modeliuose sklindančių 
bangų fazes galima valdyti, keičiant išilginio magnetinio srauto tankį B0. 
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a)                                                            b)  

4.5 pav. Giroelektrinių n-InP fazės keitiklių modelių HE11 bangų fazinės  

charakteristikos, kai N = 5·1019 m–3: a) d /r 

p = 0; b) d /r 

p = 0,3, 15d
r

ε =   

Fig. 4.5. Phase characteristics of the mode HE11 of models of gyroelectric n-InP  

phase shifters, when N = 5·1019 m–3: a) d /r 

s = 0; b) d /r 

s = 0.3, 15d
r

ε =   

 
Giroelektrinių n-InP PDFK modeliuose su dielektriko sluoksniu, kurio 

d /r p = 0,3 ir 28,d
r

ε =
 
sklindančių HE11 bangų fazinės charakteristikos pateiktos 

4.6 paveiksle a. Iš jų matyti, kad bangų techniniai kriziniai dažniai ir pačios cha-
rakteristikos yra gana žymiai pasislinkusios į aukštesniųjų dažnių pusę, kai mag-
netinio srauto tankis B0 ≠ 0 T. Normuotieji bangų fazės koeficientai keičiasi ne-

žymiai, keičiantis B0. Taigi hipotetinio dielektriko sluoksnis, kurio santykinė 

dielektrinė skvarba 28d
r

ε =  yra daugiau nei dvigubai didesnė už n-InP kristali-

nės gardelės maksimalią konstantą 12,5,p
k
nε =  sumažina šiuose keitiklių mode-

liuose sklindančių bangų fazių keitimo galimybes. Tai patvirtina visiems DB 
plačiąja prasme bendrą reikalavimą, kad santykinės dielektrinės skvarbos turi 
mažėti nuo šerdies į išorę. 

Diferencinio fazės pokyčio modulio |∆ϑ| priklausomybės nuo išilginio  

magnetinio srauto tankio B0 pateiktos 4.6 paveiksle b. Iš jo matyti, kad |∆ϑ| yra  
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didžiausias, kai B0 = 0,35 T tiek su dielektriko sluoksniu, kurio 15,d
r

ε =  tiek ir 

be jo. Dar padidinus dielektriko sluoksnio santykinę dielektrinę skvarbą iki 

28,d
r

ε = diferencinis fazės pokyčio modulis stipriai mažėja, mažindamas fazės 

keitimo ruožą.  
 

0,02 0,04 0,06 0,08
0
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kr p1T
0,75T
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0
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0B′h r p

0 ,TB

,°∆ϑ

                          

a) b) 

4.6 pav. Giroelektrinių n-InP fazės keitiklių modelių su elektronų tankiu 

N = 5·1019 m–3 HE11 bangų: a) fazinės charakteristikos, esant d /r 

p = 0,3, 

28;d
r

ε =  b) |∆ϑ| priklausomybės nuo B0: 1 – d /r 

p = 0,3, 15;d
r

ε =    

2 – d /r 

p = 0; 3 – d /r 

p = 0,3, 28,d
r

ε =  kai fr p = 0,05 GHz·m, L = 8 mm 

Fig. 4.6. Gyroelectric n-InP phase shifters models, with electrons  
density N = 5·1019 m–3: a) phase characteristics of the mode HE11, when 

d /r 

s = 0.3, 28;d
r

ε =  b) |∆ϑ| dependences on the B0:  1 – d /r 

s = 0.3, 

15;d
r

ε =  2 – d /r 

p = 0; 3 – d /r 

s = 0.3, 28,d
r

ε =  when  fr s = 0,05 GHz·m, 

L = 8 mm 

Didinant išilginio magnetinio srauto tankį B0, diferencinio fazės pokyčio 

modulis |∆ϑ| didėja ruože nuo 0 iki 0,35 T keitiklių modeliuose su dielektriko 

TM-15 sluoksniu ir be jo. Taigi dielektrikas TM-15 praplečia keitiklių mode-

liuose sklindančių bangų fazių keitimo ruožą. |∆ϑ| didėja nežymiai, didinant 

išilginio magnetinio srauto tankį B0, kai dielektriko sluoksnio santykinė dielekt-

rinė skvarba 28.d
r

ε =  Diferencinis fazės pokyčio modulis šiuo atveju yra 5 kar-

tus mažesnis, kai B0 = 0,35 T, ir 4 kartus mažesnis, esant B0 = 1 T.  
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Giroelektrinių n-InSb fazės keitiklių modelių tyrimas. Čia tiriamos PDB su 
n-InSb taikymo galimybės mikrobangų fazės keitiklių modeliuose idealiu atveju, 
t. y., neįvertinant EM bangų silpimo.  

Izotropiniams sluoksniams buvo parinkti trys dielektrikai, kurių santykinės 

dielektrinės skvarbos yra: dielektriko ST-5 5,d
r

ε =  polikoro 9,6,d
r

ε =  dielektri-

ko TM-15 15.d
r

ε =
 
Tyrimu metu laikyta, kad n-InSb fazės keitiklių modelių šer-

džių ilgis L = 50 mm. Dielektrikų sluoksnių santykiniai storiai yra
 
 

d1, 2 /r 
p = 0,35. 

n-InSb fazės keitiklių modelių diferencinio fazės pokyčio modulio priklau-
somybės nuo išilginio magnetinio srauto apskaičiuotos, kai kristalinės gardelės 

konstanta 17,7,=p
k
nε  elektronų judris µ = 7  m2/ V·s, efektinė masė 

m* = 0,013me 
 ir elektronų tankis  N = 1019 m–3. 

Giroelektrinių n-InSb PDFK modelių diferencinio fazės pokyčio modulis 
siekia ~ 490°, kai izotropinių dielektrikų sluoksnių santykinės dielektrinės 

skvarbos 1 5,d
r

ε =  2 15.d
r

ε =  Sukeitus dielektrikus vietomis, |∆ϑ| yra padidina-

mas iki 578°, esant tam pačiam išilginiam magnetinio srauto tankiui B0 = 0,25 T  

(4.7 pav. a). 
 

,°∆ϑ

0 ,TB

,°∆ϑ

0 ,TB  

                             a)                                                                  b) 
 

4.7 pav. Giroelektrinių n-InSb fazės keitiklių modelių HE11 bangų  

|∆ϑ| priklausomybės nuo B0:  a) 1 –  1 5,d
r

ε =  2 15;d
r

ε =   2 – 1 15,d
r

ε =

2 5;d
r

ε =  b) 1 –  1 9,6,d
r

ε =  2 15;d
r

ε =   2 – 1 15,d
r

ε =  2 9,6d
r

ε =  

Fig. 4.7. |∆ϑ| dependences on the B0 of the mode HE11 of models of 

gyroelectric n-InSb phase shifters: a) 1 – 1 5,d
r

ε =  2 15;d
r

ε =   2 – 1 15,d
r

ε =  

2 5;d
r

ε =  b) 1 – 1 9.6,d
r

ε =  2 15;d
r

ε =   2 – 1 15,d
r

ε =  2 9.6d
r

ε =  



84  4. GIROELEKTRINIŲ ĮTAISŲ MODELIŲ TAIKYMO GALIMYBIŲ TYRIMAS 

 

Padidinus tarpinio dielektriko sluoksnio kompleksinę dielektrinę skvarbą iki  

1 9,6,d
r

ε =  o antrojo dielektriko sluoksnio santykinę dielektrinę skvarbą palikus 

tokią pačią, t. y., 2 15,d
r

ε = diferencinio fazės pokyčio modulis sumažėja iki 

~460° (4.7 pav. b). Sukeitus dielektrikus vietomis, n-InSb giroelektriniuose fa-
zės keitiklių modeliuose bangų fazės keitimo ribos yra praplečiamos iki 500°. 
Todėl tokių fazės keitiklių modelių puslaidininkines šerdis galima sutrumpinti.  

Nustatyta, kad didžiausias ~800°diferencinis fazės pokytis pasiekiamas       
n-InP PDFK modeliuose.  

Taigi n-InSb PDB galima taikyti mikrobangų fazės keitiklių modeliuose, kai 

dielektrikų sluoksnių santykinės dielektrinės skvarbos 1 15,d
r

ε =  2 5.d
r

ε =  

4.1.2. Giroelektrinių fazės keitiklių modelių tyrimas, įvertinant 
bangų silpimą 

Giroelektrinių n-InAs PDFK modelių tyrimas atliekamas, norint nustatyti die-
lektriko sluoksnio įtaką diferenciniam fazės pokyčiui ir EM bangų silpimui, 
esant mažam elektronų tankiui.  

Sklindančių HE11 bangų fazinės charakteristikos giroektrinių n-InAs PFK ir 
PDFK modeliuose pateiktos 4.8 paveiksluose a, b. Tyrimo metu bandoma išsi-
aiškinti tokių fazės keitiklių modeliuose sklindančių bangų fazės keitimo gali-
mybes, esant mažam elektronų tankiui N = 1019 m–3. Išilginio magnetinio srauto 

tankis buvo keičiamas diskretiškai  B0 = 0; 0,25; 0,5; 0,75; 1 T. 

4.8 paveiksle a pateikiamos pagrindinio tipo HE11 bangų, sklindančių         
n-InAs fazės keitiklių modeliuose, fazinės charakteristikos, kai dviejuose 
sluoksniuose panaudotas vienas ir tas pats dielektrikas TM-15. Jo kompleksinė 

santykinė dielektrinė skvarba 4
1, 2 15(1 10 )d
r iε −= − ⋅  ir sluoksnių santykiniai sto-

riai  d1, 2 /r 
p = 0,15. 

Iš fazinių charakteristikų yra matyti, kad, didinant išilginio magnetinio srau-
to tankį B0,  pagrindinio tipo HE11 bangų normuotieji fazės koeficientai taip pat 

didėja, mažindami diferencinį fazės pokyčio modulį, kai EM bangų normuotasis 

dažnis yra fr p = 0,0325 GHz·m, esantis fazės keitiklių modelių darbo dažnių 

juostoje ∆fr p = 0,018 GHz·m. 
4.8 paveiksle b pateikiamos pagrindinio tipo HE11 bangų fazinės charakte-

ristikos, kai dielektrikų sluoksnių santykiniai storiai irgi yra d1, 2 /r 
p = 0,15. Pir-
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mojo sluoksnio santykinė dielektrinė skvarba 1 1,d
rε =  o antrojo sluoksnio komp-

leksinė santykinė dielektrinė skvarba 4
2 15(1 10 ).d
r iε −= − ⋅

 Iš pateiktų charakteris-

tikų matyti, kad bangų fazių koeficientai, esant skirtingiems magnetiniams srau-
tams B0, mažai skiriasi, todėl yra gaunamas mažas diferencinio fazės pokyčio 

modulis. Oro tarpas, esantis tarp giroelektrinės puslaidininkinės šerdies ir die-
lektriko sluoksnio šuntuoja EM bangas.   

 

, GHz m⋅fr p

1T
0,75T

0,25T
0

0,5T

0B′h r p

1T
0,75T

0,25T
0

0,5T

0B′h r p

, GHz m⋅fr p

kr p kr p

    

  a)                                                            b)  

4.8 pav. Giroelektrinių n-InAs fazės keitiklių modelių su elektronų tankiu  

N = 1019 m–3,  d1, 2 /r 

p = 0,15 HE11 bangų fazinės charakteristikos:  

a) 4
1, 2 15(1 10 );d
r iε −= − ⋅   b) 1 1,=d

rε
4

2 15(1 10 )d
r iε −= − ⋅  

Fig. 4.8. Phase characteristics of the mode HE11 of models of gyroelectric 

 n-InAs phase shifters with electrons density N = 1019 m–3, d1, 2 /r 

s = 0.15: 

a) 4
1, 2 15(1 10 );d
r iε −= − ⋅   b) 1 1,=d

rε
4

2 15(1 10 )d
r iε −= − ⋅   

 
Palyginus 4.8 paveikslus a ir b matyti, kad bangų techniniai kriziniai dažniai 

slenka į aukštesniųjų dažnių pusę, kai 1 1,d
rε = 4

2 15(1 10 ),d
r iε −= − ⋅  pakeisdami 

fazės keitiklių modelių darbo dažnių juostą ir jos centrinį dažnį.  
Giroelektrinių n-InAs PFK ir PDFK modelių diferencinio fazės pokyčio 

modulio priklausomybės nuo magnetinio srauto tankio pateiktos 4.9 paveiksle. 
Iš jų matyti, kad didžiausios fazės keitimo ribos yra gaunamos keitiklių mode-

liuose su dielektriko sluoksniu d1, 2 /r 
p = 0,15, 

4
1, 2 15(1 10 )d
r iε −= − ⋅  ir be jo 

(d1, 2 /r 
p = 0). 

Didžiausios fazės keitiklių modeliuose sklindančių bangų fazės keitimo ri-
bos yra gaunamos, kai magnetinio srauto tankis kinta nuo 0 iki 0,25 T. Visais 
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trim tyrimo atvejais maksimumai yra gaunami, kai magnetinio srauto tankis 
B0 ≈ 0,25 T. Tyrimo metu laikyta, kad n-InAs fazės keitiklių modelių šerdies 

ilgis yra L = 50 mm. 
 

,°∆ϑ

0 ,TB  
 

4.9 pav. Giroelektrinių n-InAs fazės keitiklių modelių HE11 bangų  

|∆ϑ| priklausomybės nuo B0, kai fr p = 0,0325 GHz·m, L = 50 mm:  

1 – d1, 2 /r 

p = 0;  2 – d1, 2 /r 

p = 0,15, 4
1, 2 15(1 10 );d
r iε −= − ⋅   

3 – d1, 2 /r 

p = 0,15, 1 1,=d
rε  4

2 15(1 10 )d
r iε −= − ⋅   

Fig. 4.9. |∆ϑ| dependences on the B0 of the mode HE11 of models of 

gyroelectric n-InAs phase shifters, when fr s = 0.0325 GHz·m,  

L = 50 mm: 1 – d1, 2 /r 

s = 0;  2 – d1, 2 /r 

s = 0.15, 4
1, 2 15(1 10 );d
r iε −= − ⋅   

3 – d1, 2 /r 

s = 0.15, 1 1,=d
rε  4

2 15(1 10 )d
r iε −= − ⋅  

 
Iš 4.9 paveiksle pateiktų charakteristikų matyti, kad dielektriko sluoksnis 

d1, 2 /r 
p = 0,15, 4

1, 2 15(1 10 )d
r iε −= − ⋅  praplečia fazės keitiklių modelių bangų 

fazės keitimo ruožą bei sustiprina gana trapias ir plonas modelių šerdis. Be to,  
sumažina EM bangų, sklindančių fazės keitiklių modeliuose, silpimą 
(4.10 pav. b). Pats didžiausias EM bangų silpimas yra gaunamas keitiklių mode-

liuose be dielektriko sluoksnio (d1, 2 /r 
p = 0), kadangi EM bangos koncentruojasi 

ir labiausiai silpsta puslaidininkinėse šerdyse.  

Keitiklių modeliuose su dielektriko sluoksniu, kurio 1 1,d
rε =  diferencinio fa-

zės pokyčio modulis |∆ϑ| yra mažesnis nei 360°. Tai reiškia, kad dielektriko 

sluoksnis, kurio santykinė dielektrinė skvarba yra lygi oro skvarbai, sumažina 
bangų fazės keitimo ruožą. 

Normuotųjų silpimo koeficientų h"r p  priklausomybės nuo normuotojo daž-

nio fr p  pateiktos 4.10 paveiksle a, kai d1, 2 /r 
p = 0. Iš pateiktų charakteristikų 

matyti, kad, didėjant normuotajam dažniui EM bangų, sklindančių n-InAs fazės 



4. GIROELEKTRINIŲ ĮTAISŲ MODELIŲ TAIKYMO GALIMYBIŲ TYRIMAS 87 

 

 

keitiklių modeliuose, silpimas mažėja. Trim atvejais yra gaunami maksimumai, 
kurie yra už pagrindinio tipo bangos techninio krizinio dažnio fkrpr 

p. Labiausiai 

EM bangos silpsta, kai magnetinio srauto tankis B0 = 0. Didėjant B0, EM bangų 
silpimas fazės keitiklių modeliuose mažėja.  
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     a)                                                               b)  

4.10 pav. Giroelektrinių n-InAs fazės keitiklių modelių HE11 bangų silpimo  

koeficientų charakteristikos: a) d1, 2 /r 

p = 0; b) d1, 2 /r 

p = 0,15, 4
1, 2 15(1 10 ),d
r iε −= − ⋅

 
kai B0 yra: 1 – 0;   2 – 0,25 T;   3 – 0,5 T;   4 – 0,75 T;   5 – 1 T 

Fig. 4.10. Attenuation constant characteristics of the mode HE11 of models of gyroelec-

tric n-InAs phase shifters: a) d1, 2 /r 

s = 0; b) d1, 2 /r 

s = 0.15, 4
1, 2 15(1 10 ),d
r iε −= − ⋅  

when B0 is: 1 – 0;   2 – 0.25 T;   3 – 0.5 T;   4 – 0.75 T;   5 – 1 T 

 
Giroelektrinių n-InAs PDFK modeliuose sklindančių bangų silpimo charak-

teristikos pateiktos 4.10 paveiksle b, kai d1, 2 /r 
p = 0,15, 4

1, 2 15(1 10 ).d
r iε −= − ⋅

Virš pagrindinio tipo HE11 bangų techninio krizinio dažnio 

fkrpr 
p = 0,0193 GHz·m silpimas fazės keitiklių modeliuose mažėja, kol nebekin-

ta, kai B0 = 0 ir 0,25 T. Kai magnetinio srauto tankis B0 = 0, PDFK modeliai 

virsta sluoksniuotų DB modeliais, nes kompleksinių SDST sandų realiosios 

( ) ( )p p p
kRe Re n

xx zzε ε ε= =  ir menamosios ( ) Im( )p pIm xx zzε ε=  dalys susilygina, o 

tenzoriaus sandai ( ) Im( ) 0p pRe xy xyε ε= =  išnyksta. Tokiu atveju PFK ir PDFK 

modeliuose EM bangos labai stipriai silpsta.  
4.11 paveiksle pateikiamos n-InAs fazės keitiklių modelių HE11 bangų sil-

pimo koeficientų priklausomybės nuo normuotojo dažnio, kai modeliuose yra 
tarpinis oro sluoksnis. Pagrindinio tipo HE11 bangų silpimo koeficientai   mažėja  
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virš krizinio dažnio  fkrpr 
p = 0,0225 GHz·m. 

 

, GHz m⋅fr p

0,365′′ =h r p′′h r p

 

 

4.11 pav. Giroelektrinių n-InAs fazės keitiklių modelių HE11 bangų silpimo 

koeficientų charakteristikos, kai d1, 2 /r 

p = 0,15, 1 1,d
rε = 4

2 15(1 10 )d
r iε −= − ⋅

 
ir B0 yra:   1 – 0;   2 –  0,25 T;   3 –  0,5 T;   4 – 0,75 T;   5 – 1 T 

Fig. 4.11. Attenuation constant characteristics of the mode HE11 of models of gyroelec-

tric n-InAs phase shifters, when d1, 2 /r 

s = 0.15, 1 1,d
rε =  4

2 15(1 10 )d
r iε −= − ⋅  

and B0 is:   1 – 0;   2 – 0.25 T;   3 – 0.5 T;   4 – 0.75 T;   5 – 1 T 

 
Iš 4.11 paveiksle pateiktų charakteristikų matyti, kad maksimumai silpimo 

charakteristikose yra ties pagrindinio tipo HE11 bangų techniniais atkirtos daž-
niais ir silpimas didesnis 1,8 karto, lyginant su 4.9 paveiksle b pateiktomis  
charakteristikomis. EM bangų silpimas giroelektrinių fazės keitiklių modeliuose 
didėja, nes tarp puslaidininkio šerdies ir dielektriko yra oro tarpas. Šiuo atveju 
EM banga labiau koncentruojasi giroelektrinėje šerdyje, nei dielektrikų sluoks-
niuose.  

Didelis EM bangų silpimas yra nepageidautinas, nes jis mažina perduodamų 
EM bangų energiją.  

Didžiausias diferencinis fazės pokytis n-InAs fazės keitiklių modeliuose pa-
siekiamas su dvigubu izotropiniu dielektriko TM-15 sluoksniu. Be to, jis mažina 
EM bangų silpimą n-InAs fazės keitiklių modeliuose. Taip pat nustatyta, kad 
EM bangų silpimas mažėja virš pagrindinio tipo HE11 bangų techninių krizinių 
dažnių.   

4.2. Fazės moduliatorių modelių tyrimas 

Šiame poskyryje tiriamos n-SiGe ir n-InAs fazės moduliatorių modelių taikymo 
galimybės mikrobangų technikoje. Tiriant giroelektrinių n-SiGe fazės modulia-
torių modelius laikyta, kad puslaidininkio kristalinės gardelės konstanta 
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16,3p
k

.nε = Skaičiavimai atlikti įvertinant elektronų efektinę masę  

m* = 1,59me 
 ir judrį µ = 0,4  m2/ V·s, kai T = 300 K. Giroelektrinio n-InAs pus-

laidininkio duomenys aptarti anksčiau. Pagrindinis mikrobangų fazės moduliato-
riams keliamas reikalavimas, kad bangų fazė kistų nuo 0° iki 360°. 

Išoriniame sluoksnyje panaudotas anizotropinis dielektrikas, kurio paramet-

rai 46,9 i4 10 ,
da
xxε −= − ⋅ 5,1

da
zzε =  ir santykinis storis d /r 

p = 0,3. 

Giroelektrinių n-SiGe puslaidininkinių (PFM) ir puslaidininkinių-
dielektrinių fazės moduliatorių (PDFM) modelių diferencinio fazės pokyčio mo-
dulio priklausomybės nuo išilginio magnetinio srauto tankio pateiktos 4.12 pa-
veiksle a. Iš jame pateiktų charakteristikų matyti, kad diferencinis fazės pokyčio 
modulis siekia tik 180°, esant išilginio magnetinio srauto tankiui B0 = 1 T. Ma-

žiausias diferencinis fazės pokytis gaunamas moduliatorių modeliuose be di-
elektriko sluoksnio. Panaudojus izotropinį arba anizotropinį dielektriko sluoks-
nius, yra praplečiamas moduliatorių modeliuose sklindančių bangų fazės keitimo 
ruožas.  

Mažas | |∆ϑ  paaiškinamas tuo, kad n-SiGe elektronų efektinė masė m*
 yra 

santykinai gana didelė, o judris µ – mažas. Fazės pokytį galima padidinti, naudo-

jant dielektrikų sluoksnius, kurie taip pat sustiprina gana plonas ir trapias puslai-
dininkines šerdis.  

Giroelektrinių n-InAs PFM ir PDFM modelių diferencinio fazės pokyčio 
modulio priklausomybės nuo magnetinio srauto tankio pateiktos 4.12 paveiks-
le b. Iš jų matyti, kad visais tyrimo atvejais yra gaunamas gana didelis diferenci-
nio fazės pokyčio modulis, tiek su izotropiniu arba anizotropiniu dielektriko 
sluoksniais, tiek ir be jų.  

Maksimalus |∆ϑ| yra gaunamas, kai B0  yra ~0,25 T visais tyrimo atvejais, 

esant giroelektrinės šerdies ilgiui L = 50 mm.  

Iš 4.12 paveiksle b pateiktų charakteristikų matyti, kad izotropinio dielektri-

ko sluoksnis, kurio santykinis storis d /r 
p = 0,3 ir kompleksinė santykinė dielek-

trinė skvarba 415(1 10 ),−= − ⋅d
r iε  praplečia moduliatorių modelių bangų fazės 

keitimo ruožą, taip pat sustiprina puslaidininkines šerdis ir sumažina EM bangų 
silpimą n-InAs fazės moduliatorių modeliuose. Anizotropinis dielektriko sluoks-
nis taip pat praplečia šių moduliatorių modelių bangų fazės keitimo ribas iki 
400°. Didžiausias diferencinis fazės pokyčio modulis yra gaunamas, kai puslai-
dininkinę šerdį veikia magnetinis srautas, kurio tankis yra nuo 0 iki 0,25 T.  
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  a)                                                             b)  

4.12 pav. Fazės moduliatorių modelių su izotropiniu arba anizotropiniu dielektriko 

sluoksniais HE11 bangų |∆ϑ| priklausomybės nuo B0, kai fr p = 0,0325 GHz·m, 

L = 50 mm: a) n-SiGe moduliatorių; b) n-InAs moduliatorių, kai: 1 – d /r 

p = 0; 

2 – d /r 

p = 0,3,  ( , , );=
� da da dada
 r

diag xx xx zzε ε ε ε
 
 3 – d /r 

p = 0,3,  415(1 10 )d
r iε −= − ⋅   

Fig. 4.12.  |∆ϑ| dependences on the B0 of the mode HE11 of models of phase modulators 

with isotropic or anisotropic dielectric layers, when fr s = 0.0325 GHz·m, L = 50 mm:  

a) n-SiGe modulators, b) n-InAs modulators, when: 1 – d /r 

s = 0; 

2 – d /r 

s = 0.3,  ( , , );=
� da da dada
 r

diag xx xx zzε ε ε ε
  
3 – d /r 

s = 0.3,  415(1 10 )d
r iε −= − ⋅  

 
Palyginus n-SiGe ir n-InAs fazės moduliatorių modelius, perspektyvesni yra          

n-InAs modeliai, nes jų bangų |∆ϑ| yra žymiai didesnis, esant magnetinio srauto 

tankiui B0 = 0,25 T. 

 Toliau tyrimai atliekami su perspektyvesniais n-InAs fazės moduliatorių 
modeliais. Juose EM bangų fazės yra moduliuojamos, keičiant išilginio magne-
tinio srauto tankį B0 cos dėsniu ir 10 Hz dažniu norimame fazės moduliatorių 

modelių darbo taške. 
Diferencinio bangų fazės pokyčio kitimą laike galima aprašyti išraiška:  

 0 0, ,| | cos( )
m m

t f B t B∆ϑ( ) ω ′ ′=    (4.2) 

čia 0mB ′  – pastoviojo magnetinio srauto tankio amplitudė, ωm – kampinis modu-

liacijos dažnis, 0 0,125 T′ =B   – magnetinio srauto tankis moduliatoriaus bangų 

charakteristikų darbo taške, tankių ruožo nuo 0 iki 0,25 T viduryje.  
Charakteristikos, pateiktos 4.12 paveiksle b, magnetinio srauto tankių ruože 

nuo 0 iki 0,25 T buvo interpoliuotos, naudojant daugianarius. Jie pateikti 
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4.1 lentelėje. Daugianariai naudojami, norint rasti diferencinio fazės pokyčio 
vertes tam tikru laiko momentu, kai moduliacijos dažnis 10 Hz.  

 
4.1 lentelė. Charakteristikas apibūdinantys daugianariai   
Table 4.1. Characteristics describing the polynomials 

Ch-
kos 
Nr. 

|∆ϑ|, ° B0, T  Daugianaris 

1 0–377 

0–0,25 

6 5 4 3 2
0 0 0 0 0 07633 1921 8375 8675 3196 105– –  – –B B B B B B+ +  

2 0–398 5 3 2
0 0 0 01552 7040 8560 3299– –B B B B+ +  

3 0–417 6 5 4 3 2
0 0 0 0 0 02474 1221 7217  9264 3524 80– – –B B B B B B+ + +  

 

Diferencinio fazės pokyčio priklausomybės nuo laiko |∆ϑ|(t ) buvo apskai-

čiuotos idealiu tiesinių charakteristikų |∆ϑ|(B0) atveju ir pagal daugianarius rea-
liais atvejais 1–3 (4.12 pav. b).  

Iš 4.13 paveiksle pateiktų diferencinio fazės pokyčio priklausomybių nuo 
laiko yra matyti, kad didžiausias pokytis pasiekiamas fazės moduliatorių mode-
liuose su izotropiniu dielektriko sluoksniu ir mažiausias – be jo. Priklausomybės 

|∆ϑ|(t ) yra iškraipomos, nes n-InAs fazės moduliatorių modelių darbo taškai yra 

netiesinių charakteristikų |∆ϑ|(B0) (4.12 pav. b) viduryje visais tyrimų atvejais 

(4.13 pav. a, b, c).  

Priklausomybių |∆ϑ|(t ) skirtumai išryškėjo nežymiai, todėl buvo apskai-

čiuoti jų spektrai, naudojant programinę įrangą OriginLab®. Diferencinio fazės 

pokyčio |∆ϑ|(t ) spektrai pateikti 4.14 paveiksle. 

Iš 4.14 paveiksle a pateikto spektro matyti, kad idealiu atveju yra gaunama 

tik pagrindinė harmonika. Tam  |∆ϑ|(B0)  priklausomybės turėtų būti tiesinės. Jų 

netiesiškumo įtakai įvertinti yra įvedamas bangų harmonikų (4.14 pav. b, c, d) 
iškraipymo koeficientas KK. Giroelektrinių n-InAs fazės moduliatorių modelių 

be dielektriko sluoksnio bangų harmonikų (4.14 pav. b) iškraipymo koeficientas 
yra KK = 2,1 %. 

Panaudojus anizotropinį dielektriko sluoksnį, n-InAs fazės moduliatorių 
modelių bangų harmonikų (4.14 pav. c) iškraipymo koeficientas padidėja ir sie-
kia KK = 2,25 %. Nors harmonikų skaičius sumažėjo iki 4, tačiau skiriasi har-

monikų magnitudės. Tai reiškia, kad |∆ϑ|(t ) iškraipymai yra didesni, nei lygi-

nant su modeliu be dielektriko sluoksnio. Izotropinis dielektriko sluoksnis dar 
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padidina bangų harmonikų iškraipymo koeficientą iki 2,4 %, lyginant su mode-
liais be dielektriko sluoksnio ir anizotropiniu sluoksniu. 

 
,°∆ϑ,°∆ϑ

 

                            a)                                                                           b) 

,°∆ϑ

 
 

c) 
 

4.13 pav. Giroelektrinių n-InAs fazės moduliatorių modelių HE11 bangų
  

∆ϑ  priklausomybės nuo laiko t :  a) d /r 

p = 0;  b) d /r 

p = 0,3, 

( , , );
da da dada

 r
diag xx xx zzε ε ε ε=

�
 c) d /r 

p = 0,3,  415(1 10 )d
r iε −= − ⋅  

Fig. 4.13.  |∆ϑ| dependences on the t of the mode HE11 of models of gyroelectric  

n-InAs phase modulators:  a) d /r 

s = 0;  b) d /r 

s = 0.3,   

( , , );
da da dada

 r
diag xx xx zzε ε ε ε=

�
 c) d /r 

s = 0.3,  
415(1 10 )d

r iε −= − ⋅  

 
Taigi dielektrikų sluoksniai didina giroelektrinių n-InAs PDFM modelių 

bangų harmonikų iškraipymo koeficientus. 
 Giroelektrinių n-SiGe ir n-InAs fazės moduliatorių modeliuose sklindančių  

HE11 bangų silpimo koeficientai apskaičiuojami, naudojant išraišką 
(Microwaves101 2014):  

 20 , dB,lg exp( )
L
h h L ′′ ′′= − ⋅ ⋅   (4.3) 
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čia L yra fazės moduliatorių modelių ilgis 50 mm. 
 

, Hzf , Hzf

∆ϑ ∆ϑ

 
 

  a)                                                   b)  
 

, Hzf , Hzf

∆ϑ∆ϑ

 
 

                                             c)                                                    d) 
 

4.14 pav. Giroelektrinių n-InAs fazės moduliatorių modelių HE11 bangų
  

∆ϑ
 
spektras nuo f : a) idealiu atveju;  b) d /r 

p = 0;  c) d /r 

p = 0,3, 

( , , );
da da dada

 r
diag xx xx zzε ε ε ε=

�

  
d) d /r 

p = 0,3, 415(1 10 )d
r iε −= − ⋅  

Fig. 4.14. |∆ϑ| spectrum on the f  of the mode HE11 of models of  

gyroelectric n-InAs phase modulators: a) ideal case;  b) d /r 

s = 0;   

c) d /r 

s = 0.3, ( , , );
da da dada

 r
diag xx xx zzε ε ε ε=

�

  
d) d /r 

s = 0.3,  
415(1 10 )d

r iε −= − ⋅  

 

 Silpimo koeficientų (dB) n-SiGe fazės moduliatorių modeliuose priklauso-
mybės nuo magnetinio srauto tankio pateiktos 4.15 paveiksle. Iš 4.15 paveikslo a 
matyti, kad izotropiniai ir anizotropiniai dielektrikų sluoksniai sumažina EM 

bangų silpimą n-SiGe fazės moduliatorių modeliuose. Didinant B0, silpimas      

n-SiGe fazės moduliatorių modeliuose didėja. Tai reiškia, kad EM bangos yra 
labiau silpninamos puslaidininkinėse šerdyse.  

Giroelektrinių n-InAs PFM ir PDFM modelių bangų silpimo koeficientų 
priklausomybės nuo magnetinio srauto tankio pateiktos 4.15 paveiksle b. Di-
džiausias EM bangų silpimas gaunamas, kai B0 kinta nuo 0 iki 0,25 T. Šiose ri-

bose veikia nagrinėjamų fazės moduliatorių modeliai, todėl EM bangų silpimui 
mažinti būtina naudoti dielektriko sluoksnį.  
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B

Lh
′′

0 ,TB
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B

Lh
′′

0 ,TB

              
 

 a)                                                                   b)     

4.15 pav. Fazės moduliatorių modelių su izotropiniu arba anizotropiniu dielektriko 
sluoksniu HE11 bangų silpimo koeficientų priklausomybės nuo B0:  

a) n-SiGe moduliatorių, b) n-InAs moduliatorių, kai:  1 – d /r 

p = 0;  

2 – d /r 

p = 0,3,  ( , , );
da da dada

 r
diag xx xx zzε ε ε ε=

�

  
3 – d /r 

p = 0,3,  415(1 10 )d
r iε −= − ⋅   

Fig. 4.15. Attenuation constant dependences on the B0 of the mode HE11  

of models of phase modulators with isotropic or anisotropic dielectric layers: 

a) n-SiGe modulators, b) n-InAs modulators, when: 1 – d /r 

s = 0; 

2 – d /r 

s = 0.3, ( , , );
da da dada

 r
diag xx xx zzε ε ε ε=

�
 3 – d /r 

s = 0.3,  415(1 10 )d
r iε −= − ⋅  

 
Iš 4.15 paveiksle b pateiktų charakteristikų matyti, kad dielektriko sluoks-

niai sumažina EM bangų silpimą fazės moduliatorių modeliuose. Dielektriko 
sluoksniai atitraukia EM bangas iš puslaidininkinių šerdžių.  

Elektrinio lauko struktūros n-InAs fazės moduliatorių modeliuose be die-
lektriko sluoksnio pateiktos 4.16 paveiksle a, o su dielektriko sluoksniu –  
4.16 paveiksle b. Struktūros apskaičiuotos naudojant komercinę programą CST 
Microwave Studio®, esant magnetinio srauto tankiui B0 = 0. Čia laukai pavaiz-

duoti, kai n-InAs fazės moduliatorių modeliuose sklinda pagrindinio tipo HE11 
bangos (juodais taškais sąlyginai pažymėtos elektrinio lauko išilginės Ez kompo-
nentės, nukreiptos į mus, kryžiukais – nuo mūsų), esant normuotajam EM bangų 

dažniui fr p = 0,0325 GHz·m. Uždari kontūrai paveiksluose apriboja vienodo 

stiprio elektrinių laukų sritis.  
Iš 4.16 paveiksle a pateiktų struktūrų matyti, kad modeliuose be dielektriko 

sluoksnio elektrinis laukas labiau koncentruojasi giroelektrinėje šerdyje arčiau 
ribos su oru, o panaudojus dielektriko sluoksnį, laukas yra atitraukiamas iš pus-
laidininkinės šerdies į dielektriką (4.16 pav. b). 

Giroelektrinių n-SiGe fazės moduliatorių modeliuose diferencinis bangų fa-
zės pokytis siekia tik 180° ir tai riboja šių modelių taikymą. Didesnis pokytis yra 
pasiekiamas n-InAs fazės moduliatorių modeliuose.  
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                                                a)                                          b) 
 

4.16 pav. Pagrindinio tipo HE11 bangų elektrinių laukų struktūros giroelektrinių  

n-InAs fazės moduliatorių modeliuose, kai fr p = 0,0325 GHz·m, B0 = 0:  

a) d /r 

p = 0;   b) d /r 

p = 0,3,  415(1 10 )d
r iε −= − ⋅  

Fig. 4.16. Main mode HE11 electric field structure in gyroelectric n-InAs  

phase modulators models, when fr s = 0.0325 GHz·m,  B0 = 0:  

a) d /r 

s = 0;   b) d /r 

s = 0.3,  415(1 10 )d
r iε −= − ⋅   

 
Giroelektrinių n-InAs PFM ir PDFM modeliuose bangos yra iškraipomos 

dėl netiesinės dalies |∆ϑ|(B0) charakteristikose magnetinio srauto tankių ruože 

nuo 0 iki 0,25 T.  
Giroelektrinių n-SiGe fazės moduliatorių modeliuose EM bangų silpimas 

didėja, augant B0, o n-InAs modeliuose mažėja, kol pasiekia –30 dB, kai 

B0 = 1 T. 

4.3. Silpnintuvų, bangolaidžių ir filtrų modelių tyrimas 

Poskyrio tikslas – nustatyti giroelektrinių bangolaidžių taikymo galimybės mik-
robangų silpnintuvų ir filtrų modeliuose. Pirmiausiai tiriami giroelektrinių n-
InAs ir n-InSb puslaidininkiniai-dielektriniai silpnintuvų (PDS) modeliai, po to 
n-Si puslaidininkinių bangolaidžių (PB) modeliai, nustatomos jų taikymo gali-
mybės, esant skirtingoms šerdžių savitosioms varžoms. Poskyrio pabaigoje ti-
riamos periodinių puslaidininkinių-dielektrinių bangolaidžių (PDB) modelių 
taikymo galimybės mikrobangų filtruose. 
Giroelektrinių silpnintuvų modelių tyrimas. Giroelektrinius silpnintuvus ga-
lima taikyti antenų jautrio matavimo sistemose, kuriose reikalingas didelis EM 
bangų silpimas, galintis būti iki –95 dB (Antenna-theory 2014).  
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EM bangų, sklindančių n-InAs ir n-InSb PDS modeliuose, silpimo charakte-
ristikos pateikiamos kaip silpimo koeficientų h ′′L  priklausomybės nuo magneti-

nio srauto tankio B0. Tyrimai atliekami, kai n-InAs silpnintuvų modelių šerdžių 

ilgis L = 50 mm, o n-InSb silpnintuvų modelių šerdžių ilgiai yra L = 40; 45; 

50 mm ir juose sklinda pagrindinio tipo HE11 bangos, esant normuotajam daž-

niui fr p = 0,03 GHz·m. 
Pirmiausiai bangų silpimo charakteristikos nagrinėjamos, kai dielektriko 

sluoksnių kompleksinės santykinės dielektrinės svarbos yra 4
1 5(1 i9 10 )−= − ⋅d
rε  

ir 4
2 15(1 i 10 ),−= − ⋅d
rε  po to jas sukeičiant vietomis. Kitame tyrimo etape charak-

teristikos nagrinėjamos, kai 4
1 9,6(1 i 10 )−= − ⋅d
rε ir 4

2 15(1 i 10 ),−= − ⋅d
rε  po to vėl 

skvarbas sukeičiant vietomis.  
EM bangų silpimo koeficientų priklausomybės nuo išilginio magnetinio 

srauto tankio n-InAs PDS modeliuose pateiktos 4.17 pav. Visais nagrinėtais at-
vejais charakteristikų pobūdis yra vienodas, didėjant magnetinio srauto tankiui.  

Pats didžiausias EM bangų silpimas n-InAs silpnintuvų modeliuose gauna-
mas, kai magnetinio srauto tankis yra 0 (4.17 pav.). Tokiu atveju yra panaikina-
ma girotropija ir giroelektrinių PDS modeliai pavirsta sluoksniuotais DB. Esant 
B0 = 0,17 T, EM bangų silpimas yra toks pat abiem tyrimo atvejais (4.17 pav. a). 

Toliau didėjant B0, EM bangų silpimas n-InAs silpnintuvų modeliuose mažėja. 

Panaudojus silpnintuvų modelių sluoksniuose dielektrikus, kurių santykinės 

dielektrinės skvarbos yra 4
1 9,6(1 i 10 )−= − ⋅d
rε  ir 4

2 15(1 i 10 ),−= − ⋅d
rε  EM bangų 

silpimas PDS modeliuose yra sumažinamas (4.17 pav. b).  
Kai magnetinio srauto tankis B0 = 0, pirmasis dielektriko sluoksnis, kurio 

4
1 15(1 i 10 ),−= − ⋅d
rε  blogiau atspindi EM bangas, todėl silpimas yra didesnis. Iš 

charakteristikų 4.17 paveiksle b matyti, kad abiem tyrimo atvejais EM bangų 
silpimas praktiškai yra toks pat, kai B0 = 0,25 T. 

Didžiausias EM bangų silpimas n-InSb PDS modeliuose yra gaunamas, kai 
panaudojami dielektriko sluoksniai, kurių kompleksinės santykinės dielektrinės 

skvarbos 4
1 5(1 i9 10 )−= − ⋅d
rε  ir 4

2 15(1 i 10 ),−= − ⋅d
rε  o puslaidininkinės šerdies 

ilgis L = 50 mm (4.18 pav. a). Abiem tyrimo atvejais EM bangų silpimas, kai 
B0 = 0, praktiškai yra toks pats. Didinant B0, silpimas mažėja ir labiausiai suma-

žėja, kai 4
1 15(1 i 10 )−= − ⋅d
rε  ir 

4
2 5(1 i9 10 )−= − ⋅d
rε  (4.18 pav. b).  
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a)                                                                  b) 

4.17 pav. Giroelektrinių n-InAs silpnintuvų modelių HE11 bangų silpimo  

koeficientų L
h′′  priklausomybės nuo B0, kai L = 50 mm: 

a) 1 – 4
1 5(1 9 10 ),
d

r i −ε = − ⋅  4
2 15(1 10 );
d

r i −ε = − ⋅    

      2 – 4
1 15(1 10 ),
d

r i −ε = − ⋅    4
2 5(1 9 10 );
d

r i −ε = − ⋅     

b) 1 – 4
1 9,6(1 10 ),
d

r i −ε = − ⋅   4
2 15(1 10 );
d

r i −ε = − ⋅   

   2 – 4
1 15(1 10 ),
d

r i −ε = − ⋅    4
2 9,6(1 10 )
d

r i −ε = − ⋅  

Fig. 4.17. Attenuation coefficients L
h′′  dependences on the B0 of the mode 

HE11 of  models of gyroelectric n-InAs attenuators, when L = 50 mm: 

a) 1 – 4
1 5(1 9 10 ),
d

r i −ε = − ⋅   4
2 15(1 10 );
d

r i −ε = − ⋅   

      2 – 4
1 15(1 10 ),
d

r i −ε = − ⋅     
4

2 5(1 9 10 );
d

r i −ε = − ⋅     

 b) 1 – 4
1 9.6(1 10 ),
d

r i −ε = − ⋅    4
2 15(1 10 );
d

r i −ε = − ⋅  

2 – 4
1 15(1 10 ),
d

r i −ε = − ⋅   4
2 9.6(1 10 )
d

r i −ε = − ⋅  

Panaudojus du dielektrikų sluoksnius, kurių 4
1 9,6(1 i 10 )−= − ⋅d
rε ir 

4
2 15(1 i 10 ),−= − ⋅d
rε  EM bangų silpimas n-InSb silpnintuvų modeliuose yra dar 

labiau sumažinamas (4.18 pav. a ir 4.19 pav. a). Pirmasis dielektriko sluoksnis, 

kurio 4
1 9,6(1 i 10 )−= − ⋅d
rε  sumažina EM bangų silpimą labiau, nei antrasis 

sluoksnis, kurio 4
2 15(1 i 10 ),−= − ⋅d
rε  nes pastarasis yra toliau nuo giroelektrinės 

šerdies, nors netenkina visiems DB plačiąja prasme bendro reikalavimo, kad 
santykinės dielektrinės skvarbos turi mažėti nuo šerdies į išorę.  

Sukeitus dielektrikus vietomis, EM bangų silpimas n-InSb silpnintuvų mo-
deliuose yra vėl padidinamas (4.18 pav. b ir 4.19 pav. a, b). Pirmasis dielektriko 

sluoksnis, kurio 4
1 15(1 i 10 ),d
rε

−= − ⋅  padidina EM bangų silpimą labiau, nei ant-

rasis sluoksnis, kurio 4
2 9,6(1 i 10 ).−= − ⋅d
rε   
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                                        a)                                                                     b) 

4.18 pav. Giroelektrinių n-InSb silpnintuvų modelių HE11 bangų silpimo 

koeficientų L
h′′

 
priklausomybės nuo B0, kai L yra:  1 – 40 mm;  

2 – 45 mm;  3 – 50 mm: a) 4
1 5(1 9 10 ),
d

r i −ε = − ⋅  4
2 15(1 10 );
d

r i −ε = − ⋅   

b) 4
1 15(1 10 ),
d

r i −ε = − ⋅  4
2 5(1 9 10 )
d

r i −ε = − ⋅  

Fig. 4.18. Attenuation coefficients L
h′′  dependences on the B0 of the mode 

HE11 of  models of  gyroelectric n-InSb attenuators, when L is:  1 – 40 mm;  

2 – 45 mm;  3 – 50 mm: a) 4
1 5(1 9 10 ),
d

r i −ε = − ⋅  4
2 15(1 10 );
d

r i −ε = − ⋅

b) 4
1 15(1 10 ),
d

r i −ε = − ⋅  4
2 5(1 9 10 )
d

r i −ε = − ⋅  
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   a)                                                                         b) 

4.19 pav. Giroelektrinių n-InSb silpnintuvų modelių HE11 bangų silpimo 

koeficientų L
h′′

 
priklausomybės nuo B0, kai L yra:  1 – 40 mm;   

2 – 45 mm;  3 – 50 mm:  a) 4
1 9,6(1 10 ),
d

r i −ε = − ⋅  4
2 15(1 10 );
d

r i −ε = − ⋅  

b) 4
1 15(1 10 ),
d

r i −ε = − ⋅  4
2 9,6(1 10 )
d

r i −ε = − ⋅  

Fig. 4.19. Attenuation coefficients L
h′′  dependences on the B0 of the mode 

HE11 of  models of  gyroelectric n-InSb attenuators, when L is:  1 – 40 mm;   

2 – 45 mm;  3 – 50 mm: a) 4
1 9.6(1 10 ),
d

r i −ε = − ⋅  4
2 15(1 10 );
d

r i −ε = − ⋅  

b) 4
1 15(1 10 ),
d

r i −ε = − ⋅  4
2 9.6(1 10 )
d

r i −ε = − ⋅  
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Pastarasis dielektrikas sumažina, nes yra toliau nuo giroelektrinės šerdies, 
nors tenkina visiems DB plačiąja prasme bendrą reikalavimą, kad santykinės 
dielektrinės skvarbos turi mažėti nuo šerdies į išorę. 

Didesni silpimo koeficientai yra gaunami n-InSb, nei n-InAs silpnintuvų 
modeliuose. Giroelektrinių n-InSb silpnintuvų modeliai labiau silpnina HE11 
bangas, nes juose elektronų judris yra gerokai didesnis, nei n-InAs modeliuose. 

Savaime suprantama, kad EM bangų silpimas auga, ilgėjant puslaidininki-
nėms šerdims, ir mažėja, joms trumpėjant (4.18, 4.19 pav.).  
Puslaidininkinių bangolaidžių ir filtrų modelių tyrimas. Giroelektrinių n-Si 
puslaidininkinių bangolaidžių (PB) modeliai tiriami be dielektriko sluoksnio ir 
kai jų neveikia pastovusis magnetinis srautas (B0 = 0). Tyrimų rezultatai publi-

kuoti straipsnyje (Asmontas et al. 2009). Giroelektrinių n-Si PB modeliuose 
sklindančių bangų dispersinės lygtys sprendžiamos, taikant Mullerio metodą.  

Bangų fazės ir silpimo koeficientai skaičiuoti, įvertinant n-Si puslaidininkių 

savitąsias varžas ρ = 0,3; 300 Ω·m. Puslaidininkių kompleksinės dielektrinės 

skvarbos apskaičiuotos, taikant išraišką (Asmontas et al. 2009):   

 01 ,
p p
r r

i /ε ε ωε ρ′= − ⋅  (4.4) 

čia  p
r

ε ′  yra n-Si puslaidininkio dielektrinė skvarba, kuri yra lygi 11,8.  

Giroelektrinių n-Si PB modelių tyrimas atliktas, kai šerdžių spinduliai 

r p = 0,25 ir 1 mm. Bangų fazinės ir silpimo charakteristikos pateiktos 4.20 pa-

veiksle, kai savitoji puslaidininkio varža ρ = 0,3 Ω·m. Iš fazinių charakteristikų 

yra matyti, kad HE11 bangų normuotieji fazės koeficientai yra tokie patys, esant 
skirtingiems šerdžių spinduliams (4.20 pav. a). Tai reiškia, kad pasiteisina fazi-
nių charakteristikų normavimas puslaidininkinių šerdžių spindulių atžvilgiu – 
normuotosios charakteristikos nepriklauso nuo šerdžių spindulių. EH11 bangų 
fazinės charakteristikos nežymiai išsiskiria tik esant techniniam kriziniam daž-

niui fkrar 

p.  

Pagrindinio tipo HE11 bangų silpimo charakteristikos prasideda praktiškai 

nuo 0 ties kriziniais dažniais (4.20 pav. b), kyla iki fr p = 0,032 GHz·m 

(r p = 1 mm), po to leidžiasi eksponentiniu dėsniu. Tai paaiškinama tuo, kad 

dažnių ruože nuo 0,01 iki ~0,025 GHz·m normuotieji bangų fazės koeficientai 

yra artimi normuotajam bangos skaičiui ore – h'r p ≈ kr p, nes EM bangos sklin-

da bangolaidžių paviršiumi, praktiškai ore mažai silpdamos. Didėjant dažniui jos 
skverbiasi į bangolaidžius, atiduoda savo energiją jų laisviesiems krūvininkams, 
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todėl bangų silpimo koeficientai didėja, kol pasiekia maksimumą. Po to jie ma-
žėja, nes, toliau didėjant dažniui, bangos vis labiau koncentruojasi bangolaidžių 
viduryje užimdamos mažesnį jų skerspjūvio ir kontakto su krūvininkais plotą. 

 
′h rp

, GHz m⋅frp

1mm=rp

0,25 mm=rp

krp

′′h rp

, GHz m⋅frp

1mm=rp

0,25 mm=rp

 
        a)                                                                      b)  

4.20 pav. Puslaidininkinių n-Si bangolaidžių modeliuose su ρ = 0,3 Ω·m, 

B0 = 0 sklindančių bangų charakteristikos:  a) fazinės; b) silpimo  

Fig. 4.20. In models of semiconductor n-Si waveguides with ρ = 0,3 Ω·m, 

B0 = 0 propagated mode characteristics: a) phase; b) attenuation 

Iš 4.20 paveikslo b charakteristikų matyti, kad EM bangos silpsta apie 4 

kartus labiau, kai n-Si modelių šerdžių spinduliai padidėja 4 kartus nuo r p = 0,25 

iki  1 mm. Tai reiškia, kad storesnėse šerdyse sklinda didesnė EM bangų energi-
jos dalis ir silpimo charakteristikoms netinka normavimas puslaidininkinių šer-
džių spindulių atžvilgiu.  

Bangų fazės koeficientai, padidėjus savitajai varžai 1000 kartų, nepakinta 
4.21 paveiksle a. Padidinus puslaidininkinių šerdžių spindulius nuo 0,25 iki 
1 mm, bangų fazės koeficientai, normuojant juos pagal šerdžių spindulius 

r p,  nepasikeičia.  

Padidinus n-Si bangolaidžių modelių savitąją varžą 1000 kartų, EM bangų 
silpimas modeliuose sumažėja 1000 kartų (4.21 pav. b). Tai reiškia, kad PB 
sklindančių bangų silpimas yra tiesiogiai surištas su energijos nuostoliais puslai-
dininkiuose. Šis faktas leidžia prognozuoti EM bangų silpimą PB modeliuose, 
kurių neveikia B0 = 0. 

Palyginus 4.20 ir 4.21 paveikslus b matyti, kad maksimumai pagrindinio ti-

po HE11 bangų silpimo charakteristikose, kai r p = 1 mm, yra pasislinkę į aukš-

tesniųjų dažnių pusę (4.21 pav. b). Aukštesniojo tipo bangų ekstremumai (mini-
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mumai) irgi nežymiai pasislinkę į aukštesniųjų dažnių pusę, charakteristikų  
(4.20 pav. b) atžvilgiu.  

Čia nagrinėtų PB modelių plačiajuostiškumas, esant skirtingoms savito-

sioms varžoms, yra praktiškai toks pats – p
f

δ  kinta nuo 61 iki 62 %, kadangi ban-

gų techniniai kriziniai dažniai pasikeičia nežymiai.  
 

′h rp

, GHz m⋅frp

1mm=rp

0,25 mm=rp

11 11

krp

11 11

′′h rp

, GHz m⋅frp

1mm=rp

0,25 mm=rp
310×

 
       a)                                                                  b)  

4.21 pav. Puslaidininkinių n-Si bangolaidžių modelių su ρ = 300 Ω·m, 

B0 = 0 sklindančių bangų charakteristikos:  a) fazinės; b) silpimo  

Fig. 4.21. In models of semiconductor n-Si waveguides with ρ = 300 Ω·m, 

B0 = 0 propagated mode characteristics: a) phase; b) attenuation 

 Iš šio tyrimo rezultatų matyti, kad, gavus fazinę charakteristiką, kurioje būtų 

h'r p ≈ kr p norimame dažnių ruože, galima bangolaidžių modelius naudoti kaip 

žemųjų dažnių filtrus, nes pagrindinio tipo HE11 bangų silpimas staigiai padidėja 
virš jų techninių krizinių dažnių.  

Periodinių PDB modelių tyrimas atliekamas norint nustatyti jų taikymo 
mikrobangų filtruose galimybes. Atvirųjų cilindrinių periodinių bangolaidžių 
elektrodinaminis modelis pateiktas 4.22 paveiksle. Jį sudaro periodiniai žiedai, 
kurių pločiai L1, 2 = 5 mm, bendras modelio ilgis L = 55 mm. Sluoksnių storiai 
buvo padidinti, norint, kad išryškėtų filtrų savybės periodinių bangolaidžių mo-

deliuose. Santykiniai sluoksnių storiai buvo parinkti d1/r p  = 0,3 ir d2/r p  = 0,2.  

Periodinių PDB modelių n-SiGe šerdis, n-InSb, TM-15 sluoksniai tyrimas 
atliktas, kai elektronų tankiai N = 1019; 1020 m–3 parinkti, norint nustatyti jų įta-

ką sklindančioms HE11 bangoms (4.23 pav. a).  
Iš 4.23 paveikslo a matyti, kad periodinių PDB modeliuose sklindančių 

HE11 bangų perdavimo koeficientų K priklausomybės nuo dažnio f yra panašios 

į juostinių filtrų charakteristikas. Labiausiai šių filtrų savybės išryškėja, kai 
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elektronų tankis n-SiGe šerdyje N = 1019 m–3. Didėjant elektronų tankiui, juosti-

nių filtrų savybės prastėja ir didėja EM bangų silpimas PDB modeliuose.  
 

 

rp 1R 2R

d
rε

1p
rε

1L

2p
rε

2d

1d

2L

 

4.22 pav. Periodinių puslaidininkinių-dielektrinių bangolaidžių modelių 
išilginis pjūvis  

Fig. 4.22. Longitudinal-view of models of periodical semiconductor-
dielectric waveguides  

Dešimt kartų didesnis elektronų tankis N = 1020 m–3 padidina EM bangų 

silpimą vidutiniškai apie 20 dB visame nagrinėtų dažnių ruože ir prislopina re-
zonansus, gaunamus dėl atspindžių nuo periodinių žiedų galų. Todėl priklauso-
mybės tampa tolygesnės (4.23 pav. a).  

Periodinių PDB modelių n-GaAs šerdis, n-InAs1–xSbx, TM-15 sluoksniai 
sklindančių HE 11 bangų perdavimo koeficientų priklausomybės nuo dažnio pa-
teiktos 4.23 paveiksle b. Šių modelių tyrimas atliekamas, kai elektronų tankis 
N = 1019 m–3, o temperatūra T = 125, 200 K. Iš pateiktų priklausomybių matyti, 

kad EM bangų silpimas sumažėja, padidinus temperatūrą iki 200 K. Šiose pri-
klausomybėse išryškėja užtvarinė juosta, kurios plotis yra nuo 43 iki 52 GHz. 
Didžiausias HE11 bangų silpimas gaunamas užtvarinės juostos viduryje ir jis sie-
kia –45 dB. Tačiau čia HE11 bangų silpimą galima nežymiai reguliuoti, keičiant 
temperatūrą T. Taigi šių bangolaidžių modelių taikymo galimybės yra didesnės. 

Palyginus 4.23 a ir b paveikslus, kai elektronų tankis N = 1019 m–3, yra ma-

tyti, kad HE11 bangų silpimas dažnių ruože nuo 24 iki 47 GHz siekia –4 dB, 
naudojant PDB modelį n-SiGe šerdis, n-InSb ir TM-15 sluoksniai. Silpimas 
PDB modelyje n-GaAs šerdis, n-InAs1–xSbx  ir TM-15 sluoksniai dažnių juostoje 
nuo 25 iki 43 GHz siekia –5 dB, kai temperatūra 200 K. Tačiau šių bangolaidžių 
modeliuose užtvarinė juosta yra tolygesnė, nei ankstesnių PDB modeliuose. 
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20 310 m−19 310 m ;−
 

                                         a)                                                                  b) 

4.23 pav. Periodinių puslaidininkinių-dielektrinių bangolaidžių modeliuose  
sklindančių HE11 bangų perdavimo koeficientų priklausomybės nuo dažnio:  

a) n-SiGe šerdis ir n-InSb, TM-15 sluoksniai, kai N = 1019, 1020 m–3;  

b) n-GaAs šerdis ir n-InAs1–xSbx, TM-15 sluoksniai, kai T = 125, 200 K   
Fig. 4.23. Transmission coefficients dependences on the frequency of HE11 waves 

propagated in periodical semiconductor-dielectric waveguides models:  
a) n-SiGe core and n-InSb, TM-15 layers, when N = 1019, 1020 m–3;  

b) n-GaAs core and n-InAs1–xSbx, TM-15 layers, when T = 125, 200 K  

Perdavimo charakteristikos abiem nagrinėtais atvejais nėra tolygios, jos iš-
kraipomos dėl periodinių žiedų, nes jie šuoliais kaitalioja bangolaidžių modelių 
bangines varžas. Norint suderinti periodinių žiedų bangines varžas su oro tarpų 
banginėmis  varžomis, reikia periodinių žiedų galus padaryti kūgių formos. Toks 
pakeitimas parodytas 4.24 paveiksle. Periodinių žiedų kūgių ilgis ∆L = 0,5 mm, 

puslaidininkio sluoksnio storis d1 = 0,3 mm.  

 

 

 

d
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4.24 pav. Periodinių puslaidininkinių-dielektrinių bangolaidžių modelių 
 išilginis pjūvis, kai puslaidininkinių žiedų galai yra kūgių formos  

Fig. 4.24. Longitudinal-view of models of periodical semiconductor-
dielectric waveguides, when ends of semiconductor rings are conical 

Periodinių PDB modeliuose su kūginiais žiedų galais sklindančių HE11 ban-
gų perdavimo koeficientų priklausomybės nuo dažnio pateiktos 4.25 paveiksle. 
Iš jo palyginimo su 4.23 paveikslu b yra matyti, kad paryškėja šių bangolaidžių 
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modeliams būdingos juostinių filtrų savybės, užtvarinė juosta pasislenka į aukš-
tesniųjų dažnių pusę ~10 GHz, kai PDB modelis yra n-GaAs šerdis ir                   
n-InAs1–xSbx, TM-15 sluoksniai.  

 

19 3= 10 m ,  = 300 KN T−

19 3= 10 m ,  = 200 KN T−

 

4.25 pav. Periodinių puslaidininkinių-dielektrinių bangolaidžių modelių  
n-SiGe ir n-InSb, TM-15, kai N = 1019 m–3, T = 300 K bei n-GaAs ir  
n-InAs1–xSbx, TM-15, kai N = 1019 m–3, T = 200 K su kūginiais galais  

HE11 bangų perdavimo koeficientų priklausomybės nuo dažnio 

Fig. 4.25. Periodical semiconductor-dielectric waveguides models 
n-SiGe and n-InSb, TM-15, when N = 1019 m–3, T = 300 K and 

n-GaAs andn-InAs1–xSbx, TM-15, when N = 1019 m–3, T = 200 K with  
conical ends HE11 waves transmission coefficient dependences on the frequency 

4.25 paveiksle matyti, kad PDB modeliuose n-SiGe šerdis, n-InSb ir TM-15 
sluoksniai dažnių ruožas, kuriame EM bangų silpimas mažesnis už –10 dB, yra 
nuo 23,5 iki 55 GHz. Šiame ruože EM bangų silpimas sumažėja iki –3 dB. Ta-
čiau PDB modeliuose n-GaAs šerdis, n-InAs1–xSbx ir TM-15 sluoksniai dažnių 
ruožas, kuriame EM bangų silpimas mažesnis už –10 dB,, yra nuo 25 iki 
54 GHz. Jame EM bangų silpimas siekia –5 dB.  

Mažesnis EM bangų silpimas yra gaunamas periodinių PDB modeliuose     
n-SiGe šerdis, n-InSb ir TM-15 sluoksniai, tačiau šių modelių valdymo tempera-
tūra galimybės yra mažesnės lyginant su PDB modeliais n-GaAs šerdis,            
n-InAs1–xSbx, ir TM-15 sluoksniai. 

4.4. Ketvirtojo skyriaus išvados 

1. Giroelektrinių n-GaAs PFK ir PDFK modeliuose su elektronų tankiu 
N = 2,5·1020 m–3 bangų diferencinis fazių pokytis yra apie 6 kartus 
didesnis, nei esant elektronų tankiui N = 5·1019 m–3. 

2. Didžiausias diferencinis fazių pokytis 825° pasiekiamas n-InP fazės 
keitiklių modeliuose, kai elektronų tankis N = 1019 m–3, o EM bangų 
silpimas neįvertinamas. 
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3. Didžiausias diferencinis fazių pokytis giroelektrinių n-InAs fazės 
keitiklių modeliuose yra pasiekiamas, kai pastoviojo išilginio magne-
tinio srauto tankis kinta 0–0,25 T ribose.  

4. Giroelektrinių n-InAs fazės moduliatorių modeliuose harmonikų iš-
kraipymo koeficientas didėja iki 2,4 %, naudojant izotropinius ir ani-
zotropinius dielektriko sluoksnius. Harmonikos yra iškraipomos, nes 

fazės keitiklių modeliai veikia netiesinėje |∆ϑ|(B0)  charakteristikų 

dalyje.  

5. Giroelektrinių n-SiGe ir n-InAs fazės moduliatorių modeliuose EM 
bangų silpimas daugiausiai sumažinamas, panaudojus dielektriką    

TM-15, kurio 4
1, 2 15(1 i 10 ).−= − ⋅d
rε  Silpimas sumažėja, nes EM lau-

kai persiskirsto iš šerdžių į dvigubo storio dielektriko sluoksnius.  

6. Giroelektrinių n-InAs ir n-InSb PDB modelius galima taikyti mikro-
bangų silpnintuvuose bei antenų jautrio matavimo sistemose. Mak-
simalus EM bangų silpimas, pasiekiamas su n-InAs silpnintuvų mo-
deliais yra –125 dB, o su n-InSb silpnintuvų modeliais –200 dB, kai 
B0 = 0. Didėjant B0,  EM bangų silpimas mažėja.  

7. Puslaidininkinius n-Si bangolaidžių modelius galima taikyti mikro-

bangų filtruose, kai .′ ≈h r krp p  Tada silpimo charakteristikose gau-

nami staigūs ekstremumai, nes sklindančios EM bangos energija 
koncentruojasi už bangolaidžio ribų.  

8. Periodinių PDB n-SiGe šerdis, n-InSb, TM-15 sluoksniai ir n-GaAs 
šerdis, n-InAs1–xSbx, TM-15 sluoksniai modeliuose sklindančių ban-
gų perdavimo koeficientų priklausomybėse nuo dažnio pasireiškia 
juostinių filtrų savybės. Periodinių PDB perdavimo charakteristikos 
tampa tolygesnės ir užtvarinė juosta išsiplečia į abi puses, kai perio-
dinių puslaidininkinių žiedų galai yra kūginiai. 
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Bendrosios išvados 

1. Apžvelgus 1963–2014 m. mokslinę literatūrą disertacijos tema pa-
stebėta, kad girotropinių įtaisų modeliai dažniausiai gaminami iš di-
elektrikų ir feritų, bet retai iš puslaidininkių. Giroelektrinių įtaisų 
modelių tyrimo ir taikymo lygis iki šios disertacijos buvo žemiausias.  

2. Disertacijoje patobulinti du elektrodinaminiai ir matematiniai GĮM, 
sukurti penki nauji kompiuteriniai modeliai (algoritmai ir programos 
Matlab™ terpėje). Naudojant juos skaičiuojamos, pirmą kartą dirbti-
nių neuronų tinklais išskiriamos, tiriamos ir prognozuojamos GĮM 
bangų fazinės bei silpimo charakteristikos ir įtaisų parametrai.  

3. Algoritmai ir programos patikrinti, atliekant eksperimentą su fiziniais 
modeliais ir lyginant su komercine programa CST Microwave Stu-
dio®. Didžiausi EM bangų charakteristikų skirtumai žemųjų dažnių 
srityje siekia ~96 %, o aukštųjų dažnių – 2 %. Bangų HE11, EH11 ir 
HE12 charakteristikų iteracinių skaičiavimų ir prognozės su DNT re-
zultatai skiriasi ~5,6 %. 

4. Nustatyta, kad keičiant temperatūrą galima keisti giroelektrinių  
p-GaAs puslaidininkinių-dielektrinių bangolaidžių modelių su die-
lektriko Rb1−x(ND4)D2PO4 sluoksniu parametrus, t. y., bangų diferen-
cinius fazės pokyčius ir bangolaidžių darbo dažnių juostas bei plačia-
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juostiškumus. Šį efektą siūloma taikyti, kuriant temperatūra valdo-
mus EM bangų fazės keitiklius. Jie gali veikti dviejuose temperatūrų 
125–150 K ir 175–200 K ruožuose, kuriuose bangų fazės keičiamos 
po 500–750°.  

5. Išaiškinta, kad giroelektrinių bangų fazės keitiklių taikymą riboja 
laisvųjų krūvininkų judris ir tankis puslaidininkinėse šerdyse. Dife-
renciniai fazės pokyčiai, pasiekiami PDFK modeliuose: n-SiGe – 
180°, n-GaAs – 300°, kai magnetinio srauto tankis B0 = 1 T; n-InAs 

– 417°, B0 = 0,25 T; n-InSb – 500°, n-InP – 825°, B0 = 0,35 T.  

6. Nustatyta, kad EM bangų netiesinių iškraipymų koeficientus giro-
elektrinių n-InAs fazės moduliatorių modeliuose didina dielektriko 

sluoksniai. Be išorinio dielektrikų sluoksnių KK = 2,1 %, anizotropi-

nis dielektriko sluoksnis padidina netiesinių iškraipymų koeficientą 
0,15 %, o izotropinis – 0,3 %.  

7. Ištirta, kad n-InAs ir n-InSb PDB galima taikyti mikrobangų silpnin-
tuvuose bei antenų jautrio matavimo sistemose. Giroelektriniuose 
silpnintuvuose pasiekiamas maksimalus EM bangų silpimas: n-InAs 
–125 dB, n-InSb –200 dB, kai B0 = 0. 

8. Nustatyta, kad periodinius PDB galima taikyti mikrobangų filtruose. 
Bangolaidžiuose n-SiGe šerdis ir n-InSb, dielektriko TM-15 sluoks-
niai EM bangų silpimas yra ~2,2 kartų mažesnis nei PDB n-GaAs 
šerdis ir n-InAs1–xSbx, TM-15 sluoksniai, kai elektronų tankis 
N = 1020 m–3. 
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Summary in English 

Introduction 
The problem of research 

The gyrotropy is the kind of anisotropy that is typical to the isotropic materials. If it is 
placed within the constant magnetic field, then the artificial anisotropy occurs.  It is re-
lated to the magnetization vector rotation (precession) in ferromagnetic materials, ion-
ized gas, and semiconductors. These materials are called gyrotropic (magnetised ferrite – 
gyromagnetic; ionized gas and solids, for example, semiconductors, plasma - gyroelec-
tric). An interaction of electromagnetic (EM) waves with gyrotropic materials causes the 
changes of wave phase and polarization types, Faraday effect - rotating the plain of po-
larization, gyromagnetic (ferromagnetic) and cyclotron resonances. These effects are 
used in gyrotropic devices, which are most of the time made of isotropic ferrites and less 
often of semiconductors. 

When gyrotropic materials are not exposed to the constant magnetic field, their ar-
tificial anisotropy disappears. The materials then turn back into the isotropic and acquire 
real dielectrics with lower or higher EM wave attenuation characteristics – the gyro-
tropic devices transform into the dielectric ones. 

Their modelling and material selection problems may occur when investigating and 
applying gyrotropic devices. Ferrite and semiconductor cores are hard and fragile, so 
they usually are in the shape of the cylindrical, cross-section rods. The models with 
semiconductor and dielectric layers could be used to change their electrodynamical 
properties and resilience.  
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The selection of ferrites is quite small, but they can be distinguished from others by 
their low EM wave’s attenuation of propagating waves in gyromagnetic devices. A great 
choice of semiconductor materials is determined by their conductivity type (n, p), mobil-
ity and effective mass of free charge carriers, lattice constant of the semiconductor, the 
relative permittivity and others. But the choice of the carrier density is limited by the 
relatively high wave attenuation of propagating wave in the gyroelectric devices.  

Difficult mathematical models – the complex dispersion equations are necessary in 
order to improve gyrotropic device models. The analytical methods are used to receive 
dispersion equation of propagating wave in gyrotropic devices. The equation system is a 
complex determinant expression. They can be solved by creating computer models – 
algorithms and programs, which are based on the coherent approaching (iterative) meth-
ods, in order to calculate the complex EM wave propagation constant of gyrotropic de-
vices. Intelligent methods – neural networks have to be used to increase the appropri-
ately difficult and time consuming calculations. Unfortunately, this problem has not been 
addressed so far. 

An improvement of gyrotropic devices models propagating electromagnetic wave 
characteristics and parameters research prediction, and the problems of model applica-
tion are discussed throughout the work. 

Importance of the thesis 

Such gyrotropic devices as phase shifters and modulators, polarisers and circulators, 
antenna elements are often used in EM microwave range. 

The gyromagnetic devices have been investigated from the middle of the XX-th 
century. Even though nowadays they are thoroughly investigated, their controllable pos-
sibilities are limited by the magnetic field. The gyroelectric devices have been investi-
gated less but their usage possibilities are significantly higher than the gyromagnetic. 
They can be controlled by the magnetic field, temperature, infrared, visible light, γ - 
rays, by changing the free carrier types and concentrations. It is now important to inves-
tigate gyroelectric devices, comparing their research methods and electrodynamical pa-
rameters to gyromagnetic devices. 

Cut-off frequencies, differential phase shifts, working frequency ranges of devices 
and broad bandwidths can be calculated by using phase characteristics of propagating 
wave in gyrotropic device models.  

These electrodynamical parameters may vary, for example, by changing semicon-
ductors exposing magnetic flux density, temperature, density of free charge carriers. At 
the same time the EM wave attenuation in gyroelectric devices changes, therefore it is 
relevant to investigate these changes too. 

However, the methods for automatic analysis or prediction of above-mentioned gy-
rotropic devices models, its’ characteristics and parameters of EM waves propagating in 
them are not created. Therefore, it is relevant to adapt more popular artificial neural net-
work methods.  

The object of research 

The object of the research is models of open cylindrical cross-section gyrotropic devices 
and their usage possibilities. 
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The aim of the thesis 

The aim of this work is to investigate gyrotropic device models, their wave phase and 
attenuation characteristics, parameters, and the possibilities of models usage. 

The tasks of the thesis 

In order to achieve the above mentioned purpose, the following tasks have to be solved: 

1. Improvement of gyrotropic device models electrodynamical and mathe-
matical models. Development of computer models (algorithms and pro-
grams) for dispersion equation calculations of propagating wave in gyro-
tropic devices models. 

2. To adapt artificial neural networks (ANN) for wave phase‘s characteristics 
extraction and prediction. 

3. To calculate and investigate phase and attenuation characteristics of elec-
tromagnetic wave propagating in gyrotropic devices models; to estimate 
wave and device parameters by using author’s developed software. 

4. To create and investigate computer models of multilayer semiconductor-
dielectric waveguides by using commercial software CST Microwave Stu-
dio®. 

5. And finally, to investigate usage possibilities of models of gyrotropic de-
vices with specific EM wave attenuation and phase changes. 

Methodology of research 

These methods are used in this work: 

1. Differential Maxwell’s equation, partial area and coupled mode methods 
are used for the improvement of the gyrotropic devices electrodynamical 
and mathematical models. 

2. The coherent approaching (iterative), least square, Muller, author‘s im-
proved and commercial software methods are used for the development of 
computer models of gyrotropic devices and for the calculation and com-
parison of electrodynamical characteristics and device parameters. 

3. The artificial neural network methods are used for the semi-automic ex-
traction and prediction of wave characteristics, and also for the analysis 
device parameters. 

4. Verification and experimental methods are used to check and investigate 
the characteristics of physical models. 

Scientific novelty 

The following results, significant to the science of the electrical engineering have been 
obtained: 

1. The already known electrodynamical and mathematical gyrotropic device 
models have been improved by placing on them isotropic and anisotropic 
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dielectric layers and by using coupled wave and boundary condition meth-
ods. 

2. New computer models (algorithms and programs), which allow to calcu-
late gyrotropic devices electrodynamical parameters and receive their in-
vestigation results have been developed by using coherent approaching it-
erative and least square methods. 

3. Isotropic and anisotropic dielectric layer‘s influence on propagating wave 
phase and attenuation characteristics in gyrotropic devices has been estab-
lished. 

4. The computer models of new periodical semiconductor-dielectric devices 
have been created and their investigation results have been received by us-
ing modern commercial software CST Microwave Studio®. 

5. New technique for the extraction of characteristics and the calculation pa-
rameters of gyrotropic devices and prediction wave phase characteristics 
of dielectric waveguides have been developed by using artificial neural 
networks. This allows to predict 3 main waves  – HE11, EH11 and HE12. 

Practical significance of the obtained results 

The electrodynamical models of gyrotropic devices and iterative computation algo-
rithms, as well as programs for the analysis of gyrotropic devices (waveguides, modula-
tors and phase shifters, attenuators and filters), including the EM wave attenuation have 
been established and improved. Prediction algorithms of phase characteristics and pro-
grams of propagating wave in dielectric waveguides are based on the artificial neural 
networks, which allow passing calculation of dispersion equations. Author’s created 
software of gyrotropic device investigation is based on the Matlab™ software. 

The defended propositions 

1. In order to reduce EM wave attenuation in gyrotropic devices, it is neces-
sary to use semiconductor core with lower density of charge carriers  
N = 1019 m–3 and isotropic and anisotropic dielectric layers.  

2. The calculation time has been reduced to 0.02 s – about 2000 times com-
pared to the iterative methods when extracting and predicting the phase 
characteristics of gyroelectric waveguides with ANN. 

3. The maximum of differential phase shift 825° is received in n-InP semi-
conductor-dielectric waveguides, when they are controlled by magnetic 
field and when electron density is N = 1019 m–3.  

4. The semiconductor-dielectric n-InSb waveguides can be used in attenu-
ators, controlled by the magnetic field. The maximum  of  EM wave at-
tenuation can be received – 200 dB. 



SUMMARY IN ENGLISH 123 

 

 

Approval of the research results  

14 articles focusing on the subject of the dissertation have been published: 5 articles in 
the Thomson ISI (Web of Science), list (Ašmontas et al. 2009; Mališauskas et al. 2010; 
2012; Plonis et al. 2011; Katkevičius et al. 2012); one article in the Thomson ISI (ISI 
Proceedings), list (Plonis et al. 2010b), 3 – in the journal quoted by Inspec database, list 
(Plonis 2010a; Plonis et al. 2012; 2014); 5 articles in international and a national confer-
ences, list (Plonis 2008; Plonis et al. 2010c; 2011; 2012; 2013). 13 presentations on the 
subject have been presented in various conferences both nationally and internationally. 

The structure of the dissertation 

The scientific work consists of an introduction of the dissertation, 4 chapters, general 
conclusions, references, list of author’s publications and annexes. The total scope of the 
dissertation – 140 pages, 47 indexed equations, 58 pictures, 4 tables and 5 algorithms. In 
a thesis have been used 108 references. 

1. Review of models of gyrotropic devices  

In Lithuania, fairly systematically gyrotropic device models have been investigated by 
professor Habil. Dr. L. Nickelson. The gyromagnetic and gyroelectric cylindrical cross-
section waveguides are investigated in her works. At the beginning, the attenuation of 
gyrotropic waveguides was not included in the investigation of electromagnetic waves. 
In the later on published monographs, ferrite-dielectric waveguides are investigated. The 
attenuation of ferrite-dielectric waveguides has been taken into the account, whereas in 
semiconductor waveguides, it has been ignored. 

According to these facts, the author of the dissertation has improved and investi-
gated fairly difficult multi-layered gyrotropic devices and mathematical models. There-
fore, the intelligent methods were adapted – neural networks. The new dispersion equa-
tions calculation algorithms and programs have been created to receive complex 
propagation constants. The main attention has been focused on the investigated gy-
roelectric models analyzed in the chapter below. 

2. Improvement of gyrotropic devices models 

The gyrotropic device models and their analysis algorithm are presented in this chapter.  
Electrodynamical models of gyrotropic devices. The cross-section of the open cylin-
drical gyrotropic device model with anisotropic dielectric layer in cylindrical coordinate 
system is presented in (Fig. 1S a). Longitudinal view of device is presented in  
(Fig. 1S b). The area 1 is the core of the device made of the gyrotropic material, and ex-
posed by the longitudinal magnetic flux density B0. The ferrite and semiconductor mate-

rials, which is placed in longitudinal magnetic flux density, is characterised by complex 

permittivity s
rε
�

 and permeability f

r
µ
�

 tensors. 

The anisotropic dielectric layer (area 2) consists of two dielectric rings, both of 

which total permittivity is characterized by the complex permittivity tensor 
da

r :ε
�
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where 
da

xxε  and 
da

zzε  are complex elements of complex permittivity tensor. They are de-

scribed by the Maxwell-Garnet expressions:  
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Fig. 1S. The electrodynamical model of  
open cylindrical gyrotropic devices with  

anisotropic dielectric layer: a) cross-section;  
b) longitudinal-view 
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where 1
d

rε  and 2
d
rε  are relative permittivities of dielectric rings d1 and d2;  

Nd = l2 / (l1+l2)  is the relative dielectric ring d2 width,  rings d1, d2 the sum of the 

widths of the layers; in calculations, this  coefficient is Nd = 0.75. The anisotropic di-

electric layer permeability is 1da
r

.µ =  

The area 3 (Fig. 1S) is the air which surrounds the whole model of the device.  
The complex differential Maxwell’s equations and coupled mode and partial area 

methods are used to obtain complex gyrotropic device dispersion equation. For this ana-
lysed gyrotropic device model, consisting of 1 layer, the complex dispersion equation is 
the 8th order determinant.  

The electrodynamical model of gyrotropic devices with two dielectric layers is 
shown in (Fig. 2S). Two dielectric layers are placed around the waveguide core material 

(21 and 22  in Fig. 2S). Each layer may have its own complex relative permittivity ( 1
d
rε

and 2
d
rε ), width (d1, d2) and radius (R1, R2).  
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Fig. 2S. The electrodynamical model of open cylindrical gyrotropic devices  
with two isotropic dielectric layers 

 
These created electrodynamical models of gyrotropic devices are used for future 

analysis.  
The analysis algorithm of gyrotropic devices models. The gyrotropic device analysis 
algorithm proposed in this work (Algorithm 1S) is divided into four stages: A. Initializa-
tion of system parameters; B. Evaluation of transcendental linear dispersion equation 
system; C. Extraction of phase characteristics; in assistance of single-layer perceptron 
neural network (SLP NN) and (D) evaluation of the device broad bandwidth. 
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The evaluation of coefficients in the 1st step of the algorithm B stage (Algorithm 
1S). The extraction of waveguide phase characteristics is performed by a two  
SLP NN. The design of the SLP NN depends on the number of phase characteristics 
which are necessary to be extracted: 

        2 ,ch
nLn =         (4S) 

where nL is the number of neurons for SLP NN. The extraction of dispersion characteris-

tics is presented by using two outputs of the SLP NN and three waveguide modes are 
separated from each other.  

The output of the SLP NN for the extraction of three phase characteristics can be 
defined as follows: 

( )
( )

1 11 12 1

2 21 22 2

;

,

g g

g g

= + +

= + +

it it

it it

y w fr w h r b

y w fr w h r b

Φ

Φ

 ′


′

    (5S) 

where Φ is a hard limiting SLP activation function; wij are the weights of the i-th neuron 

for the j-th input of the SLP; b1, 2  are the biases of 1 and 2 neuron respectively; g
itfr  is a 

normalized frequency; g
ith r′  is a normalized phase constant and t is a number of itera-

tion.  

The SLP NN training is performed by generating random initial weights wij and 

putting the g
itfr  and g

ith r′  as the inputs of the network and y1, y2 as the desired outputs. 

The hard limiting function is selected as an activation function for the both neurons. The 
update of weights is performed in accordance to an error received for the given SLP NN 
inputs using gradient descent learning. Each data class requires setting of at least two 
points for training. 

 
Algorithm 1S.  The algorithm of phase characteristics calculation and analysis  

A. Initialization of system parameters: 
      ,  *

1, 21, 2, , , , , , , , , , , , .s dg f
0 s rrk mn p N m r B R H M Hε µ ε ε∆  

B. Evaluation of transcendental linear dispersion equation system: 

    for  , ,min maxf f f f←  ∆  do  

1) evaluation  of  ( )srRe ε
�

 and  ( );f
r

Re µ
�

 

2) evaluation of the coefficients: 

                  for  , ,min maxh h h h′ ′ ′ ′←  ∆  do 

                 1, 2
1, 2 1 4 1 4, , , , , , , , , ,..., , ,..., ;d g o

ef ef
k a b k k k s s v vε µ ∆ ⊥⊥ ⊥PF  

3) evaluation of the cylindrical functions;                    
4) calculation of the determinant elements: 

          ,jka  when  j = 0, 1, ..., 12  and k = 0, 1, ..., 12; 
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The end of algorithm 1S   

5) evaluation of the determinant: 
1, 2

;
g-d

det( )jkit it
D a=   

     end for 
    end for 

     for 1 0 ,1, [ ] min maxit f f←   do 

                  for 2 0 ,1, 1min maxit h h ′ ′← −  
 do            

                               if  
2 1, 1 2, 1

g-d g-d

it it it it
D D

−
>  and 

2 1, 1 2, 1

g-d g-d

it it it it
D D

+
>   

        6)  ( )g g
it ith r fr′  showing characteristics; 

        7)   saving phase characteristics for further analysis. 
                              end if 

   end for 

      end for 
C. Extraction of phase characteristics: 

1) initialization of the SLP NN structure; 
2) selection of the example set for SLP NN training; 
3) training of the SLP NN; 
4) classification of phase characteristics of modes of waveguides. 

D. Evaluation of parameters of gyrotropic devices:  
1) retrieval of the phase characteristic length  ;  
2) linear approximation of the sets within three neighbouring nodes;  

3) angle estimation between approximated line and gfr ;  
4) calculation of cut-off frequencies of estimated phase characteristics, by searching in-

teraction point between gkr  and approximated line, when the highest angle between 

approximated line and frequency axis gfr  is received; 
5) calculation of working frequency range, central frequency and broad bandwidth. 

 
This created algorithm is used for the analysis of gyrotropic devices. The attenua-

tion calculation of the electromagnetic wave is based on this algorithm.    

3. Investigation of gyroelectric waveguides models 

In this chapter, the gyrotropic n-InP and n-InSb waveguides are investigated. Phase 
characteristics of models of dielectric waveguides are investigated by using artificial 
neural networks. 
Investigation of models of n-InP and n-InSb gyroelectric waveguides. Two types of 
gyrotropic circular cylindrical waveguides are analysed in this chapter. First type of the 
semiconductor waveguides is n-InP, the second type is n-InSb. In this chapter, the broad 
bandwidths of the n-InP and p-InP circular cylindrical semiconductor, semiconductor-
dielectric waveguides are compared. Furthermore, the semiconductor, semiconductor-
dielectric waveguides electrodynamics parameters are presented as well. The phase 

characteristics are calculated with waveguides radius r s = 1 mm and, when hybrid 
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modes first (azimuthal) index m = 1. Phase characteristics are shown as a normalised 

phase constant h'r s dependences on the normalized frequency fr s. The Algorithm 1S 

uses the ( )s sh r fr′  dependences to calculate the waveguide’s broad bandwidth, working 

frequency range (see Fig. 3S and Fig. 4S), cut-off frequencies of the modes and central 
working frequency. The polarization of the hybrid modes is left-hand (+i ).exp mϕ  

The analysis of semiconductor n-InP waveguides is performed by taking semicon-

ductor lattice constant 12 5s
k

. .nε =  Effective mass of the n-InP semiconductor electrons  

is m* = 0.08me,
 and mobility µ = 5.4  m2/ V·s, here e

m  is a mass of free carrier. Phase 
characteristics of the waveguides are presented in (Fig. 3S). For these calculations the 

dielectric TM-15 is used. The relative permittivity of selected dielectric is 15d
r

ε =  and a 

relative (normalized) thickness is d /r s = 0.3.  

 

skr

sh r′

, GHz msfr ⋅

/ 0sd r =

/ 0.3sd r =

15d
rε =

 
 

Fig. 3S. The phase characteristics of modes of n-InP semiconductor 
and semiconductor-dielectric waveguides models, when electrons density 

is N =5·10
19 m

–3
, constant magnetic flux density is B0 = 1 T 

n-InP semiconductor waveguides working frequency range is 

0
= 0.016 GHz ms

s/d r
fr∆

=
⋅ and broad bandwidth = 34%,s

fδ  semiconductor-dielectric 

waveguides working frequency range is 
0 3

= 0.018 GHz m. s
s/ .d r

fr∆
=

⋅ For this type of 

waveguides, the broad bandwidth increases for about 24% and becomes = 58%.s
fδ  It 

means that the cut-off frequencies of the modes HE11, EH11 moves to lower frequencies. 
The cut-off frequency HE11 of the main mode without the dielectric layer is 

0 0
= 0.039 GHz m. s

cut s/d r
f r

=
⋅ Together with dielectric layer the main mode HE11 cut-

off frequency fcut0r 
s  is  moving  about   0.017 GHz·m   to the lower side of the frequen-

cies.   
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When the dielectric layer is added to the waveguide, the cut-off frequencies of the 
main mode HE11 always move to lower frequencies side because dielectric layer changes 
the electromagnetic field structure in gyrotropic waveguide’s core.  

n-InSb gyrotropic waveguide analysis is performed with semiconductor lattice  

constant 17 7s
k

. .nε = Effective mass of the n-InSb semiconductor electron is 

m* = 0.013me with the mobility of µ = 7  m2/ V·s. Phase characteristics for the  

n-InSb semiconductor, semiconductor-dielectric waveguides are presented in (Fig. 4S).  
The phase characteristic shows that the dielectric layer changes semiconductor and 

semiconductor-dielectric waveguides working frequency range and broad bandwidth. 
 

, GHz msfr ⋅
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/ 0.3sd r =
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Fig. 4S. The phase characteristics of modes of n-InSb semiconductor 
and semiconductor-dielectric waveguides models, when electrons density 

is N =5·10
19 m

–3
, constant magnetic flux density is B0 = 1 T 

Semiconductor-dielectric n-InSb waveguides working frequency range is 

0 3
= 0.016 GHz m. s

s/ .d r
fr∆

=
⋅ With dielectric layer semiconductor n-InSb wavegui-

des broad bandwidth is = 57.1%.s
fδ  The working frequency range is smaller than n-InP 

semiconductor-dielectric waveguides working frequency range.  
n-InSb semiconductor waveguides working frequency range is 

0
= 0.018 GHz ms

s/d r
fr∆

=
⋅  and broad bandwidth is = 50%.s

fδ Without dielectric 

layer n-InSb waveguides broad bandwidth is wider compared to the n-InP gyrotropic 
waveguides broad bandwidth. Difference between these two types of waveguides broad 
bandwidths is about 22%. According to the analysis results, the use of n-InSb 
waveguides is preferable for production because their electrodynamical parameters 
(broad bandwidth and working frequency range) are better, comparing to n-InP 
waveguides, when the electron density is N = 5·1019 m –3. 

Investigation of models of dielectric waveguides by using artificial neural networks. 

A simulation using analytical iterative calculations is a time consuming operation. This 
is usually a problem, when it is necessary to repeat calculations many times with differ-
ent input parameters. Moreover, iterative calculations are faced with problems when it is 
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necessary to determinate ambiguous solutions in calculations of the root dispersion equa-
tion. The dielectric waveguides phase characteristics prediction with neural networks 
(NN) is investigated in this chapter. 

The electrodynamical model of cylindrical dielectric waveguide is a similar to 

model which is presented in (Fig. 1S), when d /r s = 0 and B0 = 0.  For the calculation of 

dispersion equation, the iterative methods are usually used: Davidenko, Muller, secant, 
bisection and the other. Calculations using these methods are time consuming.  

Instead of the calculation of dispersion equation, the prediction of phase constant 
using multilayer perceptron (MLP) is used. The electromagnetic wave frequency and 
permittivity of dielectric waveguides are sent to the inputs of the MLP and the output of 
MLP is expected to get wave phase constant. The accuracy of the prediction depends on 
the MLP training success and the number of examples used. The examples used during 
training of MLP are received by using iterative methods.  

The interpolation of the training values using radial basis function (RBF) is used to 
increase the number of examples. RBF is used to interpolate the phase constant (h') val-

ues for the frequencies (f ), but not calculated using the analytical method. The values of 

f are used as inputs and the values of h' are used as desired outputs for RBF during the 

training phase.  
The input layer of MLP has two inputs: the permittivity of dielectric waveguide εr 

and frequency of electromagnetic wave f. The output of MLP consist of one neuron and 

it is h'. The algorithm of  Levenberg-Marquardt is used for MLP training.  

Created algorithm can calculate main type HE11, first higher EH11 and second 
higher HE12 modes of the waveguides. The wave propagation in dielectric waveguide 

dispersion characteristics can be calculated in the range of permittivity 5 30d
r

.ε≤ ≤  

The phase characteristics of wave propagation in dielectric waveguides are pre-

sented in (Fig. 5S), when permittivity is 10d
r

.ε = Phase characteristics calculated using 

iterative methods and predicted with NN are compared in this figure. The difference 
between calculation results is 4–5 % in range of frequency 60–100 GHz.  

In (Fig. 6S the SiC dielectric waveguide phase characteristics are calculated and 
compared using iterative methods; they are also, predicted with artificial neural net-

works, when temperature T = 2073 K and permittivity 11d
r

.ε =  In frequency range  

(20–30) GHz difference between calculations is 7 %, in range of frequency (57–77) GHz 
difference between calculations and prediction is 5 % for main mode HE11. For HE12 
mode difference between calculations is 6 % in all ranges of mode. 

Using the iterative methods, the calculation time is about 40 seconds for 56 itera-
tions of frequency f. The calculation time for these characteristics, using NN is 0.02 sec-

onds. And it is 2000 times faster than using iterative methods. 
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Fig. 5S. Phase characteristics of wave propagated 

in models of dielectric waveguides, when 10d
rε =  
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Fig. 6S. Phase characteristics of wave propagated 

in models of dielectric SiC waveguides, when T = 2073 K, 11d
rε =  

The created algorithm allows to calculate dielectric waveguides main three phase 

characteristics in permittivity range 5 30d
r

ε≤ ≤ quickly. 

To ensure accurate learning process and to decrease the number of learning at-
tempts, it is very important to select the correct training data. 

4. Investigation of usage possibilities of gyroelectric devices 
models 

The models of phase shifters and modulators are investigated in this chapter: 1) n-InAs 
phase shifters with two isotropic dielectric layers; 2) n-SiGe and n-InAs phase modula-
tors with anisotropic dielectric layer. 
Investigation of models of n-InAs phase shifters. The investigation of the n-InAs 
semiconductor and semiconductor-dielectric phase shifters is performed by taking elec-

tron mobility µ = 4  m2/ V·s, effective mass m* = 0.02me and semiconductor lattice con-

stant  15 2s
k

. .nε =  

The main mode HE11 phase characteristics of the n-InAs semiconductor-dielectric 
phase shifters are shown in the (Fig. 7S a), when the density of electrons is low 
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N = 1019 m–3 and magnetic flux density is varied B0 = 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1 T, also only 

one dielectric layer is used.  
For dielectric layer TM-15 type dielectric is used. The dielectric layer relative 

complex permittivity is 4
1, 2 15(1 10 )
d

r iε −= − ⋅  and the relative thickness of dielectric 

layer is d1, 2 /r 
s = 0.15.  

On the basis of phase characteristics (Fig. 7S a), it can be seen that, when the mag-
netic flux density B0, is changed, the main mode HE11 phase constant also changes at 

normalized frequency fr s = 0.0325 GHz·m, which is in working frequency range  

 ∆fr 
s = 0.018 GHz·m. 

In (Fig. 7S b), the mode HE11 phase characteristics is presented, when normalized 

dielectric layer thickness is d1, 2 /r 
s = 0.15.  The first dielectric layer relative permittivity 

is a equal to air 1 1,
d

rε = and the second dielectric layer permittivity is 

4
2 15(1 10 )
d

r i .ε −= − ⋅  

Comparing (Fig. 7S a) and (Fig. 7S b), it can be seen that the cut-off frequencies of 
the main mode HE11 move to the higher frequencies, when dielectric layer width and 
permittivities are changed.  
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                                       a)                                                                  b)  
 

Fig. 7S. Phase characteristics of the mode HE11 of models of gyroelectric 

 n-InAs phase shifters with electrons density N = 10
19

 m
–3

, d1, 2 /r 

s = 0.15: 

a) 4
1, 2 15(1 10 );d
r iε −= − ⋅   b) 1 1,d

rε =  4
2 15(1 10 )d
r iε −= − ⋅  

 

Differential phase shift module |∆ϑ| dependences on the magnetic flux density B0  
can be obtained phase characteristics of the phase shifters. It can be calculated by using  
drawing a vertical line in the phase shifter working frequency range  ∆fr s,  for example  

at the normalized frequency ∆fr s = 0.0325 GHz·m. The vertical lines are drawn in  
(Fig. 7S). 
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Differential phase shift module in degrees can be obtained using equation:  

         ( )0 0
/ 360 / 2 ,s s s

s const Bfr
h r h r r L∆ϑ π

=
′ ′= − ⋅ ⋅ °             (6S) 

where 0
sh r′  is the normalized phase constant, when B0 = 0; 

0
s

Bh r′ is the normalized 

phase constant, when B0 ≠ 0 T; L is the length of the phase shifter. 

In (Fig. 8S), the differential phase shift module dependences on the magnetic flux 
density are presented. From (Fig. 8S), it can be seen that the phase shifters have wide 

working range without dielectric layer d1, 2 /r 
s = 0 and with it d1, 2 /r 

s = 0.15,  

4
1, 2 15(1 10 ).
d

r iε −= − ⋅  

The widest working range of the n-InAs phase shifters can be obtained, when the 
magnetic flux density B0 is varied from 0 to 0.25 T. Then the maximum is obtained with 

dielectric layer and without it, for example when phase shifter core length is  
L = 50 mm.  

Referring to the characteristics shown in (Fig. 8S), it can be noticed that, the dielec-

tric layer, when relative thickness is d1, 2 /r 
s = 0.15 and permittivity 

4
1, 2 15(1 10 ),
d

r iε −= − ⋅  expands the conversion range of phase shifters and reinforces 

quite thin and fragile phase shifters cores. Also the dielectric layer decreases attenuation 
of electromagnetic (EM) waves in phase shifters, because the highest EM wave attenua-

tion can be obtained without dielectric layer d1, 2 /r 
s = 0.  

 

,°∆ϑ

0 ,TB  
 

Fig. 8S. |∆ϑ| dependences on the B0 of the mode HE11 of models of 

gyroelectric n-InAs phase shifters, when fr 

s = 0.0325 GHz·m,  

L = 50 mm:1 – d1, 2 /r 

s = 0;  2 – d1, 2 /r 

s = 0.15, 4
1, 2 15(1 10 );d
r iε −= − ⋅   

3 – d1, 2 /r 

s  = 0.15, 1 1,d
rε =  4

2 15(1 10 )d
r iε −= − ⋅  

 

With dielectric layer which relative permittivity is equal to air, |∆ϑ| is less than  

400°, it means that the dielectric layer with 1d
r
=ε  reduces the phase shifter conversion 

range.  
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The lower density of electrons N = 1019 m–3 is taken in our calculations, so that the 
n-InAs semiconductor-dielectric phase shifters would not work as a wave absorber.  

The highest attenuation of main mode HE11 propagated in semiconductor n-InAs 

phase shifters can be obtained without dielectric layer (d1, 2 /r 
s = 0). The attenuation 

characteristics are presented in (Fig. 9S a).  
Attenuation characteristics of the n-InAs semiconductor-dielectric phase shifters at 

different magnetic flux densities B0 are shown in (Fig. 9S b). These characteristics show 

that EM wave attenuation in n-InAs phase shifters increases, when B0 decreases. It is 
seen here that the attenuation coefficient decreases after the main mode cut-off fre-
quency fcut0r 

s = 0.0193 GHz·m and the attenuation stabilizes after the frequency  

fr s = 0.0325 GHz·m at B0  = 0  and B0  = 0.25 T.  
It is shown in (Fig. 10S) that attenuation coefficient of mode HE11 decreases after 

cut-off frequency fcut0r 
s = 0.0225 GHz·m. 

The mode (wave) attenuation increases, when between the semiconductor core and 
the dielectric there is an air space. It means that the electromagnetic waves are more 
concentrated in the semiconductor core, so the mode attenuation increases more than 

using one dielectric layer d1, 2 /r 
s = 0.15. The electromagnetic field concentrates more in 

the dielectric layer than in the air. The attenuation is lower in the air and higher in the 
dielectric layer.  

The attenuation characteristics shown in (Fig. 10S) reveal, that the maximum at-
tenuation at the main mode HE11 cut-off frequency increases approximately by 1.5 
times, when B0 is varied from 0 to 1 T. 
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                                            a)                                                                b)  
 

Fig. 9S. Attenuation constant characteristics of the mode HE11 of models of gyroelectric n-InAs 

phase shifters: a) d1, 2 /r 

s = 0; b) d1, 2 /r 

s = 0.15, 4
1, 2 15(1 10 ),d
r iε −= − ⋅  

when B0 is: 1 – 0;   2 – 0.25 T;   3 – 0.5 T;   4 – 0.75 T;   5 – 1 T 
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0.365sh r′′ =sh r′′

 
 

Fig. 10S. Attenuation constant characteristics of the mode HE11 of models of 

 gyroelectric n-InAs phase shifters, when d1, 2 /r 

s = 0.15, 1 1,d
rε = 4

2 15(1 10 )d
r iε −= − ⋅  

and B0 is:   1 – 0;   2 – 0.25 T;   3 – 0.5 T;   4 – 0.75 T;   5 – 1 T 

 
The high EM wave attenuation is undesirable because it reduces the transmission of 

EM wave power.    
Investigation of models of n-SiGe and n-InAs phase modulators with anisotropic 

dielectric layer. The numerical analysis of gyroelectric phase modulators is performed 
by taking in to account gyroelectric material parameters, where electron density – N; 

mobility of electrons µ and effective mass m*, semiconductor lattice constant s 
k
.nε  

For anisotropic dielectric layer the dielectric is used with parameters 
da 46 9 i4 10 ;.xxε −= − ⋅

da
5 1.zzε =  and dielectric relative thickness is d /r 

s = 0.  

The investigation of the n-SiGe phase modulators are performed by taking electron 

effective mass m* = 1.59me and mobility µ = 0.4  m2/ V·s, material background constant 

16 3s 
k

. .nε =  The n-InAs semiconductor electron mobility is µ = 4  m2/ V·s, and effective 

mass m* = 0.02me and material background constant 15 2s
k

. .nε = These parameters are 

used for analysis of the n-InAs phase modulators.  
The n-SiGe phase modulators differential phase shift dependences on the magnetic 

flux density are presented in (Fig. 11S a). The  n-SiGe  phase   shifters  |∆ϑ| is very low 

and the  phase  conversion range is also very low.  It can be explained by the small  

n-SiGe semiconductor electron mobility µ and effective mass m*.  The n-SiGe phase 

shifters conversion range is only 180 ° at B0 = 1 T.  This type of phase modulators can-

not be used, because phase conversion range has to be 360 °. 
In (Fig. 11S b), the n-InAs phase modulators the differential phase shift module 

dependences on the magnetic flux density is presented. From (Fig. 11S b), it is seen that 
the n-InAs phase modulators have wide working range with isotropic dielectric layer 

d /r 
s = 0.3; 415(1 10 )

d

r iε −= − ⋅  and without it d /r 
s = 0.  

The widest working range of the n-InAs phase modulators can be obtained, when 
the magnetic flux density B0 is varied from 0 to 0.25 T.  

The maximum in |∆ϑ|(B0) of n-InAs phase modulators is obtained in all investiga- 
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tion cases with anisotropic and isotropic dielectric layers or without them, for example 
when phase modulators core length is L = 50 mm.  

 

,°∆ϑ

0 ,TB 0 ,TB

,°∆ϑ

             
                        
                                    a)                                                                    b)  

 

Fig. 11S. |∆ϑ| dependences on the B0 of the mode HE11 of models of phase modulators with iso-

tropic or anisotropic dielectric layers, when fr 

s
  = 0.0325 GHz·m, L = 50 mm:  

a) n-SiGe modulators, b) n-InAs modulators, when: 1 – d /r 

s = 0; 

2 – d /r 

s = 0.3,  ( , , );
da da dada

 r diag xx xx zzε ε ε ε=
�

 
3 – d /r 

s = 0.3,  415(1 10 )d
r iε −= − ⋅  

 
Referring to the characteristics shown in (Fig. 11S b), it can be noticed that, the iso-

tropic dielectric layer, when relative thickness is d /r 
s = 0.3 and permittivity 

415(1 10 ),
d

r iε −= − ⋅  expands the conversion range of phase modulators and reinforces 

quite thin and fragile phase modulators cores and also decreases electromagnetic waves 
attenuation in phase shifters. 

The anisotropic dielectric layer also increases phase modulators conversion range, 
when the magnetic flux density B0  is varied from 0 to 0.25 T. And differential phase 

shift module is approximately 400°.  
In comparison of n-SiGe and n-InAs phase modulators, it is better to use n-InAs 

phase modulators since they have a widest phase conversion range in a short magnetic 
flux density B0 range. 

The differential phase shift module dependences on the time |∆ϑ|(t)  can be ob-

tained from (Fig. 11S b). The |∆ϑ|(t)  is the function of the 0 0( ( ), ),cosm mf B t B∆ϑ | ω′ ′=   

where 0mB′  is the amplitude of magnetic flux density and ωm is the angular modulation 

frequency and 0B ′  is the working point. Then the working point of phase modulator will 

be at magnetic flux density 0 0.125 T.B ′ =  

Differential phase shift module dependences on the time |∆ϑ|(t)  have been calcu-

lated in ideal and real investigation cases without dielectric layer. These dependences 

show that the |∆ϑ|(t) characteristics are not symmetrical, when 0 .∆ϑ > °  It is seen, that 
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in all investigation cases where are differences between the characteristics.  
(Fig. 12S). 

The ideal characteristics of spectrum of |∆ϑ|(t) are presented in (Fig. 13S a). The 

spectrum shows that there is only one harmonic. In real investigation case (Fig. 13S b) 
there are five harmonics which means that the ideal characteristics are distorted. The 

total harmonic distortion parameter in percentages is KTHD = 2.1%. It means that the real 

characteristics are distorted comparing with the ideal characteristics. In this situation the 
phase modulator works in non-linear part of characteristics in (Fig. 11S b).  

The characteristics changes, when is added to anisotropic and isotropic dielectric 
layers. The spectrum shows that only four harmonics are left (see Fig. 13S c) which 
means that the dielectric layer changes the harmonic distortion in  
n-InAs phase modulators. 

The total harmonic distortion parameter is KTHD = 2.25%, when anisotropic dielec-

tric layer is used. With isotropic dielectric layer (Fig. 13S d) the total harmonic distor-

tion parameter increases 0.15% and becomes to KTHD = 2.4%. 
 

,°∆ϑ,°∆ϑ

 
                                      a)                                                                              b) 

 
,°∆ϑ

 
 

c) 
 

Fig. 12S. |∆ϑ| dependences on the t of the mode HE11 of models of gyroelectric n-InAs  

phase modulators:  a) d /r 

s = 0;  b) d /r 

s = 0.3,
  

 

( , , );
da da dada

 r diag xx xx zzε ε ε ε=
�

 c) d /r 

s = 0.3, 
 

415(1 10 )d
r iε −= − ⋅  

 
There are differences between these calculations because the spectrum magnitudes  
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are not all the same. Also, these differences are seen in (Fig. 13S) because the phase 
conversion ranges are higher with dielectric layers.  
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                                           c)                                                      d) 
 

Fig. 13S. |∆ϑ| spectrum on the f  of the mode HE11 of models of  

gyroelectric n-InAs phase modulators: a) ideal case;  b) d /r 

s = 0;   

c) d /r 

s = 0.3, ( , , );
da da dada

 r diag xx xx zzε ε ε ε=
�

d) d /r 

s = 0.3,
 
 415(1 10 )d
r iε −= − ⋅  

 
The n-InAs phase modulators are more preferable for microwave gyroelectric 

phase modulators than n-SiGe phase modulators. 
Electromagnetic wave attenuation constant was calculated by the equation:  

20 ( ( )), dB,lg exph h L′′ ′′= − ⋅ ⋅L                       (7S) 

where L  is the phase modulator length, which is 50 mm. 

Attenuation coefficient of n-SiGe phase modulators dependences on the magnetic 
flux density in (Fig. 14S a) are presented.  From characteristics it can be seen, that (ani-
sotropic and isotropic) dielectric layers reduce EM wave attenuation in   

n-SiGe phase modulators. When B0 increases EM wave attenuation in models of  

n-SiGe phase modulators also increase, it means that EM waves are more absorbed in 
semiconductor core. 

Semiconductor and semiconductor-dielectric n-InAs phase modulators attenuation 
coefficient dependences on the magnetic flux density are presented in (Fig. 14S b). The 

highest EM wave attenuation is received, when B0 is varied from 0 to 0.25 T.   

The dielectric layer in all investigation cases reduces EM wave attenuation. The di-
electric layers pull up EM waves from semiconductor cores, therefore EM wave attenua-
tion decreases.   
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Fig. 14S. Attenuation constant dependences on the B0 of the mode HE11  

of models of phase modulator with isotropic or anisotropic dielectric layers: 

a) n-SiGe modulators, b) n-InAs modulators, when: 1 – d /r 

s = 0; 

2 – d /r 

s = 0.3, 
 

( , , );
da da dada

 r diag xx xx zzε ε ε ε=
�

 
3 – d /r 

s = 0.3,  415(1 10 )d
r iε −= − ⋅  

 
Modulation characteristics of n-InAs phase modulators are distorted because 

|∆ϑ|(B0) characteristics are non-linier in magnetic flux range from 0 T to 0.25 T.  

The EM wave attenuation increases in n-SiGe phase modulators increasing B0.   

The lower attenuation is obtained in n-SiGe phase modulators, when B0 = 1 T.  

General conclusions   

1. The review of scientific literature of 1963-2014 years on the topic of 
the thesis noted, that the models of gyrotropic device are usually made 
from dielectric and ferrite materials. The semiconductor devices re-
search and application level is the lowest. Research and application 
level of the models of gyrotropic devices before this thesis was the 
lowest. 

2. The electrodynamical and mathematical models of gyrotropic devices 
are improved, 5 new algorithms and programs in Matlab™ software 
are created.  First time phase and attenuation characteristics of  models 
of gyrotropic devices are predicted, extracted and investigated their pa-
rameters, by using artificial neural networks.  

3. The created programs are tested by using physical experiments and by 
comparing the received results with commercial program CST Micro-
wave Studio®. The highest electromagnetic wave phase characteristics 
differences are ~96 % in low and ~2 %  in high frequencies sides. The 
difference between characteristics of waves HE11, EH11 and HE12   
predicted with artificial neural networks and calculated is ~5.6%. 

4. Parameters (working frequency range, broad bandwidth, differential 
phase shift of waves) of gyroelectric p-GaAs waveguides with external  
Rb1-x (ND4)D2PO4 dielectric layer could be controlled by changing its 
temperature T. These properties could be controlled by changing tem-
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perature controlled phase shifters.  These phase shifters could work in 
two temperature ranges 125–150 K and 175–200 K, in these ranges the 
differential phase shift is varied 500–750°. 

5. It has been investigated that phase shifters usage possibilities limit car-
rier mobility and electron density. The differential phase shifts in shift-
ers are available: n-SiGe – 180° and n-GaAs – 300°, B0 = 1 T;  

n-InAs – 417°, when B0 = 0.25 T, and n-InSb – 500°, n-InP – 825°, 

B0 = 0.35 T. 

6. The external dielectric layer increases the total harmonic distortion co-
efficients of models of n-InAs phase modulators. The total harmonic 
distortion coefficient is KTHD = 2,1%,  without external dielectric lay-

ers, the anisotropic layer increases total harmonic distortion to 0.15% 
and isotropic layer to 0.3%. 

7. n-InAs and n-InSb semiconductor-dielectric waveguides could be used 
in microwave attenuators and in antenna sensitivity measurement sys-
tems. In gyroelectric attenuators the highest attenuation could be re-

ceived : n-InAs –125 dB, n-InSb –200 dB, when B0 = 0. 

8. It has been found, that the periodical semiconductor-dielectric 
waveguides could be used in the microwave filters. In periodical  
n-SiGe – core, n-InSb, TM-15 layers waveguides EM wave attenuation 
is lower ~2.2 times, than in n-GaAs – core, n-InAs1–xSbx, TM-15 lay-
ers waveguides, when density of electrons is N = 1020 m–3. 
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Priedai1 

A priedas. Girotropinių bangolaidžių su anizotropiniu dielektriko sluoksniu 
matematinis modelis.  

B priedas. Bendraautorių sutikimai teikti publikacijų medžiagą disertacijoje. 
C priedas. Autoriaus mokslinių publikacijų disertacijos tema kopijos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
1 Priedai pateikiami pridėtoje kompaktinėje plokštelėje 
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