
Kutatási beszámoló 

2015. július 

Gyüre Balázs 

BME Fizika tanszék 

Dr. Simon Ferenc csoportja 

Delta H mérésére alkalmas összeállítás elkészítése 

Ez a munka a TKI-Ferrit Fejlesztő és Gyártó Kft.-vel való együttműködésünk folytatása. Az alkalmazott 

megoldások a korábban alkalmazott (tangens delta mérő) technikára épülnek. 

A TKI-Ferrit Fejlesztő és Gyártó Kft.-nek munkája során a legyártott anyagok minőségének elbírásában 

egy fontos lépés a mágneses tér függő mikrohullámú elnyelés vizsgálata. A legyártott anyagokat -ferritek- 

mikrohullámú alkatrészek gyártására használják fel. Ezek az eszközök az X-sávban (8-12 GHz) működnek. 

A mikrohullámú elnyelés mérésérére üreg perturbációs technikát alkalmaztunk. A mikrohullámú üreg egy 

rezonáns rendszer, az RLC rezgőkör nagyfrekvenciás megfelelője. A ferrit mintákat az üregben megfelelő 

helyre helyezve, külső lassan változó mágneses tér mellett lehetőség van az anyag mágneses 

elnyelésének mérésére. 

 

Mikrohullámú üreg 

A mikrohullámú tartományban az eszközök méretével összemérhető a hullámhossz nagysága, így itt nem 

használhatóak a hagyományos áramköri elemek, ezért rezonáns rendszerként egy mikrohullámú üreget 

használunk. Egy mikrohullámú üregben egy adott frekvencián egy állóhullám alakul ki, ahol a frekvenciát 

az üreg geometriai tulajdonságai (alakja és mérete) határozzák meg. A legegyszerűbb üreg egy 

rektanguláris profilú hullámvezetőből elkészíthető, ha a hullámvezető egy L hosszú darabját fémlapokkal 

lezárjuk, ahol L a félhullámhossz többszöröse. Az alabbi ábrán egy rektanguláris üregben kialakuló 

elektromos (teli vonal) és mágneses (szaggatott vonal) tér módus látható. 



 

Egy mikrohullámú üregben felépülő mágneses tér energiája a frekvencia függvényében egy Lorenz- 
függvénnyel írható le. Az a frekvencia, ahol maximális energia épül fel az üregben a 
rezonanciafrekvencia. A felépülő tér nagyságát és ezzel összefüggésben a rezonancia szélességét az üreg 
jósági tényezője határozza meg. 

 

A jósági tényezőt a veszteségek határozzák meg. Az üreg falában ohmikus energiafeszteség lép fel, az 
üreg és a hullámvezető közti csatoláson keresztül az üreg energiát sugároz ki, illetve a minta is nyelhet el 
mikrohullámot. 

 

Ezt az összefüggést felhasználva van lehetőség a minta elnyelésének megmérésére. Ha a mintát a 
mágneses tér maximumába helyezzük, ahol az elektromos tér közelítőleg 0, akkor a minta mágneses 
elnyelését (χ2) tudjuk vizsgálni. 

 

A vizsgált mennyiség 

Ha egy ferromágneses ferrit mintát nagy állandó mágneses térbe helyezünk, és mikrohullámú 
sugárzásnak teszünk ki, megfelelő mikrohullámú frekvencia – mágneses tér aránynál a mikrohullámú 
elnyelése meg fog nőni (χ2 megnő). 

A mintához tartozó jósági tényező fordítottan arányos a minta χ2-jével, ezért ha a külső mágneses tér 
több különböző értéke mellett mérjük a rendszerünk jósági tényezőjét, lehetőség van χ2 mágneses tér 
függésének meghatározására. Ez jellemzően egy Lorenz függvény, melynek alakjából a 𝛿𝐻 (a Lorenz 
félértékszélessége) illesztéssel megkapható. 



 

A megvalósult mérés 

A méréseket egy TE104 módusú 4 félhullámhossz hosszú rektanguláris üreg közepére helyezett 1 mm 
átmérőjű gömbökön végeztük. Az üreg két végén levő egy-egy csatolóelem segtségével mérhető az 
üregen keresztüli transzmisszió. A frekvenciafüggő transzmisszió mérésével a rezonanciafüggvény 
felvehető. A rezonanciafüggvény alakjából az üreg Q-ja számolható. Az üreg Q-ját több külső mágneses 
tér érték mellett felvesszük. Forrásként egy HP8350A sweepert használunk, a méréshez egy teljesítmény 
detektort, aminek kimenetét egy oszcilloszkóppal mértük. 

 

Az oszcilloszkóp által mért adatokat egy számítógép kiolvassa, és az adatokra Lorenz-függvényt illeszt. 

Mérőprogram 

Az eszközök vezérlését, a függvényillesztést, és a számítások elvégzését egy erre a célra írt mérőprogram 
automatikusan elvégzi. 

Eredmények 

A végleges mérési összeállítás a mágneses tér mérő berendezés hibája miatt még nem áll rendelkezésre, 

de ismert mintán való mérésekből egy becslést lehet adni tekercsre adott áramerősség és a mágneses tér 

kapcsolára. 

 

 

 

 

 



Egy sikeres mérés során megkapott görbe és a rá illesztett Lorenz-függvény: 

 


