Laboratorinis darbas Nr. 12

Feromagnetinis rezonansas feritiniame rutuliuke
Darbo tikslas. Susipažinti su neapgręžiamųjų feritinių mikrobangų įrenginių veikimo
principais ir ištirti feromagnetinį rezonansą feritiniame rutuliuke.
Darbo užduotis
1. Išmatuoti feromagnetinio rezonanso rutuliuke dažnio priklausomybę nuo išorinio
magnetinio lauko stiprio H0. Tyrimus atlikti 1,2 ÷ 1,8 GHz dažnių intervale.
Apskaičiuoti šią priklausomybę, kai vidinio išmagnetinančiojo lauko stipris yra
3,58⋅10-6 A/m.
2. Išmatuoti feromagnetinio rezonanso juostos plotį ∆H. Matavimus atlikti esant vienam
mikrobangų dažniui. Įvertinti rezonatoriaus kokybę. Pagal šį rezultatą apskaičiuoti
magnetinio momento relaksacijos trukmę.
Atsiskaitant pateikiami šie rezultatai:
1. Feromagnetinio rezonanso dažnio priklausomybės nuo magnetinio lauko stiprio
matavimų ir skaičiavimų grafikai.
2. Feromagnetinio rezonanso kreivės prie fiksuoto mikrobangų dažnio matavimų
grafikas.
3. Rezonatoriaus kokybės ir magnetinio momento relaksacijos trukmės skaičiavimų
rezultatai.
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Metodiniai nurodymai
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1 pav. Struktūrinė tyrimų įrenginio schema.

Aukšto dažnio signalas (1 pav.) iš mikrobangų generatoriaus patenka žadinančiąją
kilpelę (2 pav. (a)), o sužadintas, dėl įmagnetinto feritinio rutuliuko A, per statmeną pirmajai
kilpelę antrinėje linijoje detektuojamas detektoriumi D ir jo gaubtinė patenka į indikatorių.
Detektoriaus apkrovos varža R = 10 kΩ.
Magnetinis laukas kuriamas elektromagnetu, kuriame yra dvi apvijos – „grubioji“ ir
„tikslioji“. Kiekvienai jų maitinti naudojami atskiri srovės šaltiniai. Apvijų sukurtas laukas
H0 = H1 + H2. Laukai yra tiesiškai proporcingi apvijų srovėms: H1 = k1I1, H2 = k2I2, o k1 =
18⋅104 [1/m]; k2 = 2,8⋅103 [1/m].
Eksperimentą atliekame taip. Sujungiame prietaisus ir įjungiame indikatorių.
„Grubiąją“ srovę nustatome 650 mA, o tiksliąją – 100 mA. Įjungiame generatorių ir
nustatome maksimalią galią. Keisdami dažnį surandame feromagnetinį rezonansą.
Nustatome rezonansinį dažnį. Pirmąją užduotį atliekame naudodami tikslųjį srovės šaltinį I2.
Grubiojo šaltinio srovė I1 parenkama tokiu būdu, kad didinant I2 intervale nuo 0 iki 500 mA
gautume aiškų rezonansinio dažnio kitimą. Tokiu būdu gaunama priklausomybė ν = f(H0) .
Pagal žinomą vidinio išmagnetinančiojo lauko stiprį Hišm paskaičiuojama teorinė
rezonansinio dažnio priklausomybė nuo magnetinio lauko: ν = γ(H0 - Hišm).
Antroji užduotis atliekama pasirinkus rezonansinį dažnį ir srovę I1 tokius, kad keičiant
I2. gautume rezonansinę kreivę, panašią į pateiktą 2 (b) paveikslėlyje:
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2 pav. Feritinio rutuliuko žadinimas (a) ir perduodamos galios
priklausomybė nuo įmagnetinančio lauko stiprio (b).
Iš gautos rezonansinės kreivės nustatoma ir apskaičiuojama magnetinio momento
relaksacijos trukmė τ =1/(αγHrez). Čia ∆H=2αHrez, iš kurios gauname α= ∆H/(2Hrez).

