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ПЕРЕДМОВА  

 
Відомо, що кімнатна температура не є оптимальним 

середовищем для роботи електронних виробів. Вона є зручною 
для користувача, а електронним виробом завдає клопоту у зв'язку 
з тепловиділенням, шумами і прискоренням зносу. Зниження 
робочої температури не тільки зменшує ці проблеми, а і взагалі 
поліпшує роботу електронних приладів, схем і систем на 
напівпровідникових, оптичних і магнітних матеріалах [1]. 

Не так давно виникло поняття кріогенної електроніки, яка 
працює при кріогенних температурах, верхньою границею яких 
пропонують вважати 100К (-173°С) [2]. 

Кріогенна електроніка має ряд переваг перед звичайною: 
підвищення швидкодії цифрових пристроїв, краще відношення 
сигнал/шум і більш широкий діапазон аналогових пристроїв, 
підвищена чутливість сенсорів, більш висока точність і діапазон 
вимірювальних інструментів. Покращення може бути від двох 
разів до багатьох порядків. В деяких випадках кріогенна 
електроніка забезпечує наближення до границь, встановлених 
природою. Середовище, яке створюється кріогенними температу-
рами, уповільнює також на багато порядків процеси старіння. 

Кріогенна електроніка має дві гілки: напівпровідникову і 
надпровідникову. Перша з них може працювати від кімнатних 
температур (або навіть значно вищих) до найнижчих кріогенних 
температур. Надпровідникові системи працюють при наднизьких 
температурах, при яких проявляється явище надпровідності. 
Раніше це був гелієвий діапазон - нижче 10К, що в першу чергу 
стримувало широке впровадження надпровідності. Але у зв`язку 
з відкриттям високотемпературної надпровідності вагомість 
цього недоліку у майбутньому буде зменшуватись. 

Має місце значне перекриття цих двох гілок електроніки по 
виконуваним ними функціям, але кожна з них усе-таки має свої 
переваги. Тому можливо у майбутньому будуть створюватись 
напівпровідникові/надпровідникові гібриди, які матимуть найкра-
щі риси кожної із гілок. Особливо це може стати актуальним 
знову ж таки у зв'язку з відкриттям високотемпературних 
надпровідників і переходом в азотний температурний діапазон 
від 50 до 100К. 
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Дана книга присвячена надпровідниковій електроніці, в якій 
в останні десятиріччя намітився значний прогрес. У цей період 
бурхливо розвивались дослідження не тільки в новій галузі 
високотемпературних надпровідників, але почали інтенсивно 
впроваджуватись в електронні системи і низькотемпературні 
надпровідники. Оскільки рівень розробок і досягнення в цих двох 
галузях різні, то перша частина книги присвячена виключно 
низькотемпературній надпровідниковій електроніці, а у другій 
частині показані можливості і перспективи високотемпературної 
надпровідникової електроніки.  

Надпровідність є найбільш надзвичайним явищем, яке 
проявляється при кріогенних температурах. Перехід деяких 
матеріалів із нормального стану в стан з нульовим опором при 
температурі, нижчій певної критичної Тс, – це найперший фактор 
у розмові про надпровідність. В перші роки після її відкриття він 
був і єдиним. Потім був відкритий другий найважливіший фактор 
– це виштовхування електричного струму і магнітного поля із 
середини надпровідника в поверхневий шар товщиною біля 0,1 
мкм, який називається глибиною проникнення. 

В перші 50-років після відкриття в 1911 році надпровідності 
(тобто – низькотемпературної) лише ці два її проявлення були 
відомі. Півсторіччя було присвячено інтенсивним академічним 
дослідженням, щоб зрозуміти цей новий стан матерії, і ніхто 
спочатку не помишляв про практичне застосування надпровід-
ності. 

Відсутність інтересу до практичного застосування продов-
жувалась до початку 60-х років 20-го століття, коли з дуже 
короткою перервою були відкриті надпровідники ІІ роду, які 
витримують дуже високі магнітні поля, створена мікроскопічна 
теорія надпровідності, передбачені і експериментально підтерд-
жені ефекти Джозефсона. Все це відкрило шлях до прикладної 
надпровідності.  

Застосування надпровідності в останні роки охоплює 
широкий спектр областей: геофізика, фізика високих енергій, 
матеріалознавство, медицина. У кожному застосуванні відкри-
вається можливість або значно удосконалити роботу існуючих 
систем, або вирішити задачі, які без застосування надпровідності 
раніше взагалі не могли бути вирішеними.  
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Особливість надпровідних матеріалів пропускати постійний 
електричний струм без будь-яких втрат і можливість створювати 
дуже високі магнітні поля в принципі можна було б використати 
для побудови таких великомасштабних споруд як потужні 
надпровідникові двигуни і генератори, лінії передачі енергії на 
постійному струмі, системи накопичення енергії, електромагніти. 
Але через потребу в наднизьких температурах виникає багато 
ускладнень. З економічної точки зору вона викликає такі 
капітальні витрати, які зменшують або зводять нанівець вигоди 
від застосування безрезистивних матеріалів.  

Основна проблема – це ізоляція від тепла, яке надходить від 
звичайного середовища (кімнатної температури). Кожний Ватт 
тепла, що надходить в систему, у якій повинна бути температура 
∼5К, можна видалити, затративши сотні Ватт енергії при 
кімнатній температурі. Звичайно техніка охолодження і кріостати 
для утримання рідкого гелію значно удосконалилися. Багато 
зроблено, щоб звести до мінімуму приплив тепла в кріостат. 
Якщо надпровідна система не виділяє тепла, то вона може знахо-
дитися в рідкому гелії місяцями без його поповнення. Достатню 
тільки інколи підливати рідкий азот. Але високоенергетичні 
системи тим і відрізняються, що виділяють багато тепла. Тому із 
всіх перерахованих систем найбільший попит знайшли надпро-
відні магніти в медичних магніторезонансних томографах.  

В останні три десятиріччя надпровідникова електроніка 
викликає неабиякий інтерес не тільки у науковців, які цією 
тематикою займаються професійно. Тому чимало вчених і 
спеціалістів по СКВІДах опублікували в наукових журналах і 
засобах масової інформації оглядові роботи для широкого читача. 
Ці публікації використані при написанні вступних розділів 
підручника. Серед них: Ліхарєв К.К., Семенов В.К., Тарасов 
М.Н., Гершензон М.Є., Губанков В.М., Дмитренко І.М., Шнирков 
В.І., Ваrnаd B.R., Clark A.F., Falco C.M., Fickett F.R., Hamilton 
C.A., Harris R.E., Horley R.I., Kaufman L., Kautz R.L., Kirchman 
R.K., McDonald D.G., Sullivan D.B., Vorreіter J.W., Williamson S.J., 
Wolf P., Zimmerman J.E. 

Застосування надпровідників можна розділити на дві 
категорії - високоенергетичне і низько енергетичне, так звана 
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«сильна» (слабкострумова, small-scale) та «слабка» (сильно 
струмова, large-scale) електроніка. 

Даний підручник присвячено пристроям і системам, які 
ґрунтуються на Надпровідникових Квантових Інтерференційних 
Датчиках (СКВІДах, від англ. SQUID – Superconductive Quantum 
Interference Device). СКВІД-електроніка почала інтенсивно 
розвиватись після відкриття в 1961 році ефектів Джозефсона.  

Підручник призначений для забезпечення курсу «Спеціальні 
розділи прикладної фізики», який читається магістрам 2-го року 
навчання за спецальністю 105 – прикладна фізика на кафедрі 
нанофізики та наноелектроніки.  

 
 

ВСТУП 
 

Зупинимось на тому, чому при наднизьких температурах 
забезпечується низька енергія розсіювання, висока швидкодія, 
висока чутливість і низький шум.  

Детектуваня, підсилення, логіка і пам`ять – всі вони для 
реалізації використовують нелінійність. Під нелінійністю ми 
маємо на увазі співвідношення між вхідним і вихідним 
параметрами. Найпростіший випадок це двополюсник, який має 
нелінійний зв’язок між вхідним струмом і вихідною напругою, як 
наприклад, у джозефсонівському переході. 

Той факт, що нелінійність надпровідникового приладу 
виникає при дуже малій енергії, звичайно нижче 5меВ, має 
фундаментальну практичну цінність. Саме він забезпечує низьке 
енергетичне розсіювання і найвищою мірою високу швидкодію 
цих приладів. Важливо відмітити, що така низькоенергетична 
нелінійність є ефективною лише при низьких температурах. 

Електрони в масивних матеріалах зазнають флуктуації своїх 
енергій порядку декількох кТ. Якщо ці флуктуації значно більші 
за діапазон енергій, в рамках якого є нелінійність, тоді 
нелінійність буде усереднена флуктуаціями. Основна вимога до 
нелінійності, щоб вона була фізично ефективною при зміні 
вихідної напруги від 0 до V, тобто, щоб параметр еV був не 
менший кТ.  

Необхідно відмітити, що у джозефсонівському переході 
нелінійність досить велика. Вона виникає при енергіях біля 8кТ 
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при Т = 4,2 К. Обов`язкове співвідношення еV>кТ визначає 
обмеження на мінімальну напругу, при якій можуть працювати 
електронні прилади і нарешті визначає порядок енергії, що 
розсіюється.  

Якщо прилади мають однаковий імпеданс і працюють в 
оптимальних режимах при температурах Т1 і Т2, то відношення 
мінімальних енергій розсіювання складає Р1/Р2 = (V1/V2)

2 = 
(Т1/Т2)

2. У відповідності з цією формулою при пониженні 
температури від 300 К до 4 К енергія розсіювання зменшується 
приблизно в 5000 разів. Це дуже важливо, бо зменшується і 
нагрів підкладок, на які нанесені надпровідникові елементи. 

Але треба враховувати передачу тепла у навколишнє 
середовище. У відповідності з [1] процес тепловідведення при 
наднизьких температурах приблизно в 20 разів гірший, ніж при 
кімнатній температурі. Тому розсіювання енергії фактично 
зменшується не в 5000 разів, а приблизно в 250 разів. Тим не 
менше це теж немало і є визначним фактором для електроніки, 
який ілюструє важливість використання низькотемпературного 
середовища. 

Розглянемо просту модель того, який вклад низькоенерге-
тична нелінійність вносить в підвищення швидкодії типових 
електронних приладів. Нас буде цікавити, як швидко змінюється 
напруга V на виході нелінійного елемента при подачі струму і, 
який викликає цю напругу. Цей час приблизно виражається 
формулою СV/і, де С-ємність між вихідними точками. У 
надпровідникових приладах напруга V складає приблизно 3 мВ. 
На відміну від цього у електронних приладах, працюючих при 
кімнатній температурі, навіть у ненасиченій напівпровідниковій 
логіці відповідно напруга складає 600 мВ. Таким чином, робота 
при низьких напругах дає переваги надпровідниковим приладам 
по швидкодії і це можливо тільки за рахунок роботи при низьких 
температурах. 

Висока чутливість СКВІД-магнітометрів визначається 
малою величиною кванта магнітного потоку. Квантування 
магнітного потоку - це є відображенням когерентного квантово-
механічного стану, який розповсюджується на макроскопічні 
відстані. Надпровідність не є єдиним таким станом. Когерентні 
процеси у лазерах і деяких магнітних матеріалах теж можна 
описувати подібним чином. Тому не можна стверджувати, що 
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низькотемпературне середовище необхідне для проявлення 
макроскопічного когерентного стану. Можна тільки стверджу-
вати, що низькі температури необхідні для спостерігання і 
використання макроскопічних квантових станів з малими 
відстанями між енергетичними рівнями. Саме малі енергетичні 
відстані між квантовими станами магнітного потоку забезпечу-
ють високу чутливість СКВІДів. 

Сприятливим фактором є низький шум в джозефсонівських 
переходах. Їм як і будь-яким іншим елементом шум притаман-
ний, але завдяки низьким температурам він в 100 разів нижчий. 

СКВІД-електроніка повинна розглядатись як інструмент для 
вирішення таких проблем, коли потрібні найвищі показники по 
швидкодії, точності роздільній здатності або чутливості. Ці 
переваги над звичайною електронікою отримуються за рахунок 
фундаментальних фізичних законів, а не тому, що в звичайній 
електроніці щось недопрацьовано. 

Перша частина підручника присвячена фізичним основам, 
конструкції та практичному застосуванню низькотемпературних 
(НТНП) СКВІДів.  
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РОЗДІЛ 1_______________________________________________ 
 
 

НАДПРОВІДНІСТЬ 

 

 

1.1. Відкриття низькотемпературної надпровідності 
 
Відомо, що електроопір усіх металів і сплавів зменшується 

при охолодженні. Це можна зрозуміти, якщо нагадати причини 
виникнення електроопору. Струм у провіднику переноситься 
електронами, які мають властивості плоскої хвилі. Якщо 
кристалічна структура, якою є метал, була б ідеальною, то така 
хвиля при пропусканні струму розповсюджувалась би у його 
напрямку без перешкод, тобто без опору. Але яке завгодно 
порушення періодичності кристалу буде розсіювати електронну 
хвилю і, таким чином, приводити до появи електроопору. 
Ідеальна періодичність кристалічної гратки порушується за 
рахунок домішок або дефектів, а також теплових коливань атомів 
відносно положень рівноваги. Для ідеально чистих металів, в 
яких рух електронів затримується тільки тепловими коливаннями 
гратки, електричний опір повинен наближатись до нуля зі 
зниженням температури до 0К. Але реальний металічний зразок 
обов’язково містить деякі домішки. В результаті навіть при 
абсолютному нулі температури має бути залишковий опір. 

Зовсім інше температурне поводження має опір у 
надпровідниках. У 1911 р. співробітник Лейденської лабораторії 
(Голландія) Камерлінг Оннес виявив, що електроопір ртуті, 
навіть у її відносно грязних зразків різко зникає при пониженні 
температури приблизно до 4К. Це нове явище було названо 
надпровідністю, а його відкривач одержав Нобелівську премію. 

Неможливо, звичайно, експериментально довести, що опір у 
надпровідному стані дійсно рівний нулю, а не є меншим чутли-
вості апаратури, яка його вимірює. Через три роки після відкрит-
тя надпровідності Камерлінг Оннес ввів у свинцеву котушку в 
рідкому гелії електричний струм. І коли він виключив батарею, 
замкнувши котушку, то побачив, що стрілка компаса показувала 
без змін наявність магнітного поля на протязі декількох годин 
поки випарувався весь гелій. Пізніше в [3] експериментально 
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визначили можливу верхню границю питомого опору. Для цього 

в надпровідне кільце з дуже малою самоіндукцією L = 1,4⋅10-13 Г 
ввели циркулюючий струм i(0). За час t при наявності в кільці 
опору R струм повинен був затухати по відомому закону 

 
i(t) = i(0) e –( R/L)t .                               (1.1) 

 
Оскільки за 7 годин затухання магнітного поля циркулюю-

чого струму склало менше 2%, то було зроблено висновок, що 

питомий опір надпровідного металу не більший 4⋅10-25Ом⋅м. Для 
порівняння можна навести питомий опір дуже чистої міді, який 

складає при 4,2К приблизно 10-11Ом⋅м. 
У іншому експерименті струм циркулював у 

надпровідному кільці на протязі двох років без затухання поки не 
зламався засіб поповнення рідким гелієм.  

Окрім ртуті надпровідниками є майже половина металів і 
декілька десятків різних сполук. Серед них є сплави металів, жо-
ден із яких окремо не є надпровідником, а також сполуки металів 
з ізоляторами (бориди, карбіди і інші), сполуки з нестехіомет-
ричними пропозиціями складових (Мо-С, Nb-H, Ta-H). 

Перехід із нормального стану в стан без опору у чистих 
не-напружених металів проходить у досить вузькому 
температурно-му діапазоні (0,001К).У інших матеріалів це може 
бути понад 1К. 

Цікаво, що такі метали як золото, срібло і мідь, які є 
найкра-щими електропровідниками, у надпровідний стан не 
переходять. А свинець і ніобій, питомий опір яких у десятки разів 
більший, мають відносно високі температури переходу у 
надпровідний стан – 7,3К і 9,2К. 

Температура Тс, при якій відбувається перехід у над провід-
ний стан, називається критичною. Дуже скоро після відкриття 
надпровідності було встановлено, що зруйнувати надпровідний 
стан можна не тільки підвищенням температури, а й помістивши 
зразок у певне магнітне поле. Величина цього поля для кожного 
матеріалу своя, а також залежить від конструкції зразка (масив-
ний брусок, тонка плівка, нитка, куля тощо). Магнітне поле 
Нс(T), яке при даній температурі T < Тс переводить масивний 
надпровідник у нормальний стан, називають критичним полем 
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масивного матеріалу. Температурна залежність Hc(T) добре 
описується емпіричною формулою 

 

Нс(T) = Нс(0) [1- (T / Тс)2] ,                             (1.2.) 
 

де Нс(0) - критичне поле, екстрапольоване до абсолютного ноля 
температури. Залежність (1.2.) наведена на рис. 1.1. Цей рисунок 
по суті представляє фазову діаграму надпровідного стану в коор-
динатах (Н, Т). Будь-яка точка, яка знаходиться в заштрихованій 
області, відповідає надпровідному стану. 
Величини Тс і Нс для деяких надпровідних матеріалів наве-

дені в табл. 1.1.  
 

 
Рис. 1.1. Залежність поля Нс від температури 

 
Таблиця 1.1. Критичні температури і критичні магнітні поля 

деяких надпровідних матеріалів 

Речовина Al In La 

(α) 

La 

(β) 

Nb Pb 

ТсК 1,2 3,4 4,9 6,0 9,2 7,2 

Нс(0), 
104А/м 

0,8 2,2 6,4 2,4 16 6,4 

Речовина Sn Ta V NbN Nb3Sn Nb3Ge 

ТсК 3,7 4,4 5,4 10,2 18,0 22,3 

Нс(0), 
104А/м 

7,4 6,6 11    
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Дані по критичним магнітним полям для NbN, Nb3Sn, Nb2Ge 
відсутні, бо це надпровідники II роду і у них магнітні властивості 
інші. 

Спочатку надпровідність розглядалась як такий собі фізич-
ний феномен, який не мав перспектив практичного застосування. 
В першу чергу через те, що надпровідність зникала при досить 
низьких магнітних полях. 

Але в 1961 р було відкрито, що деякі сплави і сполуки ніо-
бію витримують значні магнітні поля, залишаючись у надпровід-
ному стані. Це дало поштовх для застосування надпровідності 
при побудові потужних магнітів і інших силових електричних 
систем. 
 
 

1.2. Ефект Мейснера-Оксенфельда 
 
На протязі 22 років після відкриття надпровідності вважа-

лось, що надпровідник – це просто метал з нульовим питомим 
опором, тобто ідеальний провідник. Поводження такого ідеаль-
ного провідника у магнітному полі не викликало б ніяких 
несподіванок. На рис. 1.2, а,б,в і рис. 1.2, г,д,є воно проілюстро-
вано для двох можливих ситуацій. Якщо зразок, який знаходився 
при кімнатній температурі (рис. 1.2, а), охолодити і внести в 
магнітне поле Β = µΗ, то останнє в його середину не проникне 
(рис. 1.2, б). Це випливає із рівняння Максвелла 

 

rot Ε = - (1/C) (∂Β/∂t)  ,                                   (1.3) 
 

де Ε - напруженість електричного поля, С – швидкість світла у 
вакуумі. 

В ідеальному провіднику Ε = 0, бо Ε = j ρ, де j – густина 
наведеного струму, ρ - питомий опір. Звідси випливає, що Β = 

const. Але до внесення зразка в магнітне поле у зразку Β = 0. 
Отже і після виключення магнітного поля у зразку повинно 

зберегтися Β = 0 (рис. 1.2, в). Виходячи із фізичних міркувань, цю 
умову можна пояснити таким чином. При появі зовнішнього 
магнітного поля на поверхні будь-якого провідника синхронно 
виникають циркулюючі струми, які за правилом Ленца утво-
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рюють власні магнітні поля з напрямком, протилежним зовні-
ньому магнітному полю, завдяки чому останнє компенсується. 

Якщо це був би звичайний провідник з ρ ≠ 0, то через 
деякий час циркулюючі струми затухають. Цей час пропорційний 

параметру τ = L/R, де L – індуктивність шляху, по якому 
циркулює струм, а R ≡ ρ - опір цього шляху (1.1). При зменшенні 
опору параметр τ збільшується і при ρ → 0 τ → ∞, тобто 
циркулюючі струми зберігаються до кінця дії магнітного поля 
(рис. 1.2, б) і синхронно зникають разом з ним (рис. 1.2, в). 
Одночасність зникнення циркулюючих струмів з виключенням 
магнітного поля легко зрозуміти, якщо уявити, що замість виклю-
чення магнітного поля включається таке ж саме поле протилеж-
ного напрямку, яке в свою чергу викликає циркулюючі струми, 
що компенсують попередні. 

Якщо на провідник, який знаходиться в нормальному стані 
при кімнатній температурі, подати магнітне поле, то як показано 
вище, на його поверхні виникнуть циркулюючі струми з проти-

діючим магнітним полем, але вони за рахунок ρ > 0 через деякий 
час затухнуть і все зовнішнє магнітне поле проникне в зразок 
(рис. 1.2, г). 

Тепер уявімо, що наш зразок з проникненим в нього 
магніт-ним полем у результаті охолодження перетвориться в 
ідеальний провідник з ρ = 0. Немає жодних причин, щоб магнітне 
поле змінило свою конфігурацію або виштовхнулося із зразка. 
Якщо тепер прикладене зовнішнє магнітне поле, яке проникло в 
ідеаль-ний провідник, виключити, то в останньому виникнуть 
незату-хаючі циркулюючі струми з сумарним магнітним полем 
усереди-ні провідника, рівним виключеному (рис. 1.2, є). 

Спочатку все так і вважалось поки надпровідник розглядали 

як ідеальний провідник з ρ = 0. Але в 1933 році Мейсснер і 
Оксенфельд виявили, що магнітне поле в надпровідник взагалі не 
проникає ні при яких умовах [4]. Розглянемо цей ефект більш 
детально. 

Якщо за рахунок зниження температури перевести зразок у 
надпровідний стан і прикласти магнітне поле H < Нс(T), то як і у 
випадку ідеального провідника (рис. 1.2, б) поле в середину 
зразка не проникне. 
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Автори [4] експериментально установили, що магнітне поле, 
прикладене до зразка у нормальному стані, виштовхується з 
нього і в тому випадку, коли його в присутності цього поля 
охолодити до Т < Тс. На рис. 1.2, д і рис. 1.2, з продемонстрована 
різниця у поводженні відповідно ідеального провідника і надпро-
відника у постійному магнітному полі, прикладеному заздалегідь 
перед охолодженням (рис. 1.2, г і рис. 1.2, ж). 

Цікаво те, що екрануючі струми на поверхні надпровідника, 
які компенсують магнітне поле усередині його, виникають у пос-
тійному магнітному полі, тобто всупереч класичній електродина-
міці, яка передбачає виникнення струму у замкнутому колі тільки 
завдяки зміні магнітного поля у часі. Перехід у надпровідний 
стан, таким чином, - це не просто втрата опору, а перш за все 
специфічний фазовий перехід. Він супроводжується не тільки 
особливою реакцією на магнітне поле, але також зміною вільної 
енергії, ентропії, теплоємності. 

 

 
 

Рис. 1.2. Різниця поводження ідеального провідника і 
надпровідника в постійному магнітному полі 
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При виключенні постійного магнітного поля екрануючі 
струми безслідно зникають з поверхні надпровідника (рис. 1.2, к). 

Із вищесказаного ясно, що магнітне поле із надпровідника 
виштовхується. Але, виявляється, не зі всього об’єму. Є певний 
шар, де концентруються поверхневі екрануючі струми і де маг-
нітне поле, таким чином, не дорівнює нолю. Якщо на поверхні 
його величина Н(0), то на відстані х вона зменшується у 
відповідності з формулою 

 

Н(х) = Н(0) exp (-х/λ) ,                                    (1.4) 
 

де λ називається глибиною проникнення постійного магнітного 

поля у надпровідник. Величина λ залежить від матеріалу надпро-
відника і його чистоти, а також від температури і для більшості 
надпровідників складає близько 0,1 мкм. 

Таким чином, надпровідник в слабкому магнітному полі є 
діамагнетиком за винятком тонкого шару на поверхні зразка. 
 
 

1.3. Електронна основа надпровідності 
 

Після відкриття надпровідності пройшло понад 40 років 
поки було досягнене її теоретичне розуміння. Виявилось, що 
надзвичайні властивості надпровідників обумовлені тим, що 
носіями струму в них не є одиночні електрони, а так звані 
куперівські пари. 

Щоб дійти до цієї думки, необхідно було здогадатись, що 
перебудова системи електронів у надпровідниках виникає за 
рахунок їх взаємодії з гратками металу. Поштовх для цього дало 
виявлення у 1950 році ізотопічного ефекту в ртуті. Було 
з’ясовано, що чим більша маса ядра тим нижча критична 
температура. Це свідчило про прямий зв’язок між коливаннями 
граток, і критичною температурою. Рухаючись серед позитивно 
заряджених іонів граток, негативно заряджений електрон  
притягує до себе найближчі іони. У цьому місці зростає густина 
позитивного заряду, до якої, в свою чергу, притягується інший 
електрон, незважаючи на силу кулонівського відштовхування між 
електронами. 
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При зниженні температури до критичної (Тс), коли тепловий 
рух стає незначним, сила взаємного притягання перемагає куло-
нівське відштовхування і починається об’єднання електронів у 
пари. При подальшому зниженні температури число пар збіль-
шується і при наближенні до абсолютного ноля всі електрони 
об’єднуються в пари. 

Використовуючи ці уявлення, в 1957 р. Бардін, Купер і 
Шріфер створили мікроскопічну теорію надпровідності (БКШ) 
[5]. Це дуже складна теорія. Нижче подані спрощені її фрагменти 

[3].  
Відомо, що закони, за якими рухаються елементарні 

частинки, у тому числі електрони у твердих металах, є квантові. 
Тому для кожного κ-го електрону є справедливою хвильова 
функція Шредінгера, яка у стаціонарному стані зводиться до 
рівняння 

 

ℏ (∂χк /  ∂t)  = εκ ,                                       (1.5) 

 

де ℏ = 1,054⋅10-34Дж⋅с - постійна Планка, χк - фаза хвильової 

комплексної функції ψ = | ψ | eiχ , εκ - енергія κ-го електрону у 
даному стані. 

Рівняння (1.5) показує, що швидкість зміни фази хвильової 
функції пропорційна енергії електрону. Звичайно при русі 
багатьох однакових часток їх енергії різні. Тому їх фази 

рівномірно розподілені у діапазоні 0-2π. У надпровідному стані у 
куперівських пар всі фази однакові. Це можна пояснити, 

виходячи із наступних міркувань [3], які відображають деякі 
положення теорії надпровідності БКШ. 

Енергія зв’язку ∆(Т) електронів у парі, яку часто називають 
шириною енергетичної щілини, мала. Теорія БКШ дає ∆(0) ≈ 

3,5κBTс. Для Nb і Pb ∆(0) має порядок 10-22Дж або ≈ 2мВ. 
Швидкості руху куперівських пар ті ж самі, що і фермієвські 
швидкості електронів у нормальному стані UF = 106 м/c. Тому 

розмір куперівської пари досить великий ξо=ℏUF/π∆≈1мкм, 

значно більший середньої відстані між електронами в металі. 
Якщо концентрація електронів провідності у металі n = 1023см-3, 
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то концентрація пар np ≈ (∆/εF) n, де εF = mUF
2 / 2 ≈ 10-18Дж – 

енергія електрону, складає близько 1019см-3. Тобто у об’ємі ξо
3 

знаходиться близько 107 куперівських пар. Таким чином, розмір 
куперівської пари набагато більший відстані між сусідніми 
парами, яка має порядок міжатомних розмірів. При такій 
величезній густині функції пар значно перекриваються і вони 
сильно взаємодіють між собою. Крім того, оскільки паруються 
електрони з протилежними спінами, то куперівські пари мають 
нульовий сумарний спін і тому на них заборона Паулі не 
розповсюджується. Тобто всі вони можуть знаходитись у стані з 
однією мінімальною енергією. Так воно і відбувається. Всі пари 
утворюють єдиний надпровідний конденсат, тобто сукупність 
сильно взаємодіючих осциляторів з засинхронизованими між 

собою фазами χ. В результаті хвильові функції всіх пар 
співпадають. У такому разі формула (1.5) стає справедливою для 
надпровідника в цілому: 

 

ℏ (∂χ / ∂t) = Ε.                                     (1.6) 

 
Електрони в парах слабко зв`язані між собою і розпаро-

вуються або під дією температури (критична температура Тс), 
або при досягненні критичної щільності струму Jc, або під дією 
магнітного поля (критичне поле Нс). 
 
 

1.4. Критичний струм і опір змінному струму 
 

Як було відмічено вище, є гранична густина струму, яку 
витримує надпровідник, залишаючись в надпровідному стані. Ця 
густина струму пов'язана з добутком густини електронів на їх 
швидкість. Якщо енергія куперівських пар перевищує енергію їх 
зв'язку, вони розпаровуються і матеріал переходить в нормаль-
ний стан. На практиці величина Jc сильно залежить від способу 
виготовлення зразка і складає 107-108А/см2 для надпровідників І 
роду і 106-107А/см2 для надпровідників ІІ роду. 

Для змінного струму ефективний опір надпровідника 
ненульовий. Він лише менший опору в нормальному (ненадпро-
відниковому стані). Це тому, що в надпровідники ІІ роду, а також 
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в надпровідники І роду в межах глибини проникнення проникає 
магнітний потік. Дефекти захоплюють потік у вигляді вихорів. 
Сила захвату визначається в термінах енергії пінінгу – енергії, 
яка необхідна для зміщення вихору зі стану пінінгу. Дисипатив-
ний рух потоку завдяки змінному струму абсорбує енергію, що є 
причиною виникнення опору. Цей опір збільшується з частотою 
аж до критичної частоти, яка відповідає енергетичній щілині 
2∆(Т), тобто енергії, достатній для розпаровування електронів. 
Вище цієї критичної частоти він не відрізняється від опору в 
нормальному стані. Критична частота ƒкр збільшується зі змен-
шенням температури і при Т<<Тс досягає значення 

 

ƒкр=2∆(0)/h ≈ 0,74х1011Тс(К)Гц,                          (1.7) 
 

що для Nb і Pb відповідає довжині хвилі ∼0,3мм. Частота ƒкр 
визначає верхню частотну границю практично будь-яких прист-
роїв на надпровідниках [5]. 

 

 

1.5. Квантування магнітного потоку 
 

Це явище, яке було передбачене Ф. Лондоном у 1948 році 
[7], надзвичайно важливе для побудови багатьох надпровідни-
кових елементів та пристроїв і в першу чергу СКВІДів.  

Розглянемо масивне надпровідникове кільце з отвором пло-
щею S. Нехай спочатку Т >Тс. Накладемо магнітне поле з 
індукцією Β, перпендикулярне площині кільця, і знизимо темпе-
ратуру, щоб перевести кільце у надпровідний стан. Магнітне поле 
із надпровідника виштовхнеться, а у отворі заморозиться певний 
магнітний потік, причому він буде квантованим. Явище 
квантування полягає у тому, що магнітний потік 

 

     Φ = ∫Β∂s  ,                                         (1.8) 
 
через замкнуте надпровідне кільце може приймати лише одне із 
значень 

   Φ = nΦ0 ,      n = 0,  ±1,  ±2 ,                     (1.9) 
 



 
 

23 
 

де Φ0 = ħ/2e ≈ 2,07·10-15Вб – квант магнітного потоку. Тобто після 
переходу у надпровідний стан замкнутого кільця магнітний потік, 
що пронизує отвір, може бути рівним тільки цілому числу квантів 
магнітного потоку Φ0. 

Це явище є наслідком наявності у надпровіднику когерент-
ного конденсату куперівських пар, який характеризується рівнян-
ням (1.6). Наочно квантування магнітного потоку ілюструється в 
[8]. 

 
 

Рис. 1.3. До аналізу ефекту квантування магнітного 
потоку [8] 

 
Віднімемо одне від одного рівняння (1.6) для точок 1 і 2, які 

знаходяться всередині двох надпровідників (рис. 1.3, а). 
 

ℏ ( 
dt

d
) (χ1-χ2) = Ε2 - E1 .                         (1.10) 

 

Енергії E1 і Ε2  можуть відрізнятись тільки у випадку, коли 

між точками 1 і 2 має місце різниця потенціалів V: E1 - Ε2 = 2eV. 

Тому для різниці фаз ϕ = χ1-χ2 отримуємо 
 

ℏ (dϕ / dt) = 2eV.                             (1.11) 

 
Тепер нехай точки 1 і 2 знаходяться на кінцях незамкненого 

надпровідного кільця (рис. 1.3, б). Створити напругу між ними 

можливо тільки змінюючи магнітний потік  Φ всередині кільця 
 

V = dΦ / dt.                             (1.12) 
 
Об’єднання виразів (1.11) і (1.12) і інтегрування дають 
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ϕ = 2π (Φ/Φ0).                               (1.13) 
 

Замкнемо тепер кільце, сумістивши точки 1 і 2 (рис. 1.3, в). 

Співвідношення (1.13) залишається справедливим, але фази χ1 і χ2 

при цьому якщо і можуть відрізнятись, то тільки на ціле число 

2π: 

ϕ = 2πn.                                     (1.14) 
 

Підставивши (1.14) в (1.13), отримаємо (1.9). 
Проте прикладене зовнішнє магнітне поле не обов’язково 

таке, щоб створений ним потік Φe=B∫ds через отвір був би рівним 
цілому числу квантів. Тому, коли кільце переходить у надпро-
відний стан аби співвідношення (1.9) виконувалось, навкруги 
отвору на внутрішній поверхні кільця виникає циркулюючий 
струм iц одного або іншого напрямку такої величини, щоб загаль-
ний магнітний потік Φ через отвір був рівним найближчому 

цілому числу квантів Φо : 
 

Φ = Φe ± L iц = nΦо ,                              (1.15) 
 
де L – самоіндукція кільця. 

Якщо прикладений магнітний потік Φe дорівнює цілому 
числу квантів, то циркулюючий струм відсутній. При Φe = [ n + 

(<1/2)] Φо у надпровідному стані потік у отворі буде Φ = nΦо, а 
при Φe = [ n + (>1/2)] Φо буде Φ = (n+1)Φо. Коли Φe = (n + 1/2) 
циркулюючий струм максимальний. При цій величині потоку 
відбувається перехід від стану з n квантами до стану з (n+1) 
квантами. Як це відбувається показано на рис. 1.4. 

Таким чином, усередині над провідникового кільця магніт-
ний потік може зберігатись тільки у вигляді квантів Фо. 
Нагадаємо, що один квант – це дуже мала величина, що дорівнює 
2,068х10-15Вб. Оскільки 1Вт/м2=1Тл, то в кільці діаметром 5мм 1 

квант магнітного потоку створює магнітне поле В≈10-10Тл – на 
багато порядків менше магнітного поля Землі. 
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Рис. 1.4. Загальний магнітний потік Ф в порожнині 
кільця в залежності від накладеного потоку Фе 

 
 
1.6. Ефекти Джозефсона 

 
У 1962 році 22 річний аспірант Кембриджу Б.Джозефсон 

теоретично передбачив існування двох надзвичайних ефектів [9]. 
Ці ефекти належало очікувати в тунельних надпровідних 
переходах з достатньо тонким шаром діелектрика. При зближенні 
двох надпровідників хвильові функції по обидві сторони 
діелектрика виявляються взаємозв'язаними, в результаті чого при 
нульовій різниці потенціалів через тунельний бар’єр може 
протікати надпровідний струм. Передбачалось, що максимальне 
(критичне) значення цього струму повинне досить оригінально 
залежати від зовнішнього магнітного поля. Це перший (стаціо-
нальний) ефект. Якщо ж струм через такий перехід виявиться 
більшим критичного, то перехід стане джерелом високочастот-
ного електромагнітного випромінювання. Це другий (нестаціо-
нарний) ефект Джозефсона. Пройшло небагато часу, і було 

виявлено експериментально спочатку стаціонарний ефект [10], а 
потім харківськими фізиками І.М. Дмитренком, І.К. Янсоном і 
В.М. Свистуновим спостережено нестаціонарний ефект [11]. 
Розглянемо обидва ефекти детальніше. 
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1.6.1 Стаціонарний ефект Джозефсона 

 
Нехай два надпровідника знаходяться на відстані один від 

одного. В кожному з них, як було показано вище, хвильові 
функції 1

11

χΨ=Ψ і
е , 2

22

χΨ=Ψ і
е  всіх куперівських пар мають 

однакову фазу, але фази χ1, χ2 в обох надпровідниках у загаль-
ному випадку різні. Дія хвильової функції не завершується краєм 
надпровідника, а розповсюджується і на бар’єр між надпровід-
никами, експоненціально затухаючи. Таким чином, хвильові 
функції обох надпровідників в тонкому бар’єрі, якщо він 
достатньо тонкий, перекриваються (рис. 1.5). 

 

 
Рис. 1.5. Перекриття хвильових функцій двох 

надпровідників 

 
Сумарна хвильова функція в бар’єрі товщиною 2а дорівнює 

 

( ) [ ]λ−−χλ+−χ +=ψ /)(/)( ахіaхi

p ееeenх 21  ,                   (1.16) 

 

де λ - характеристична товщина бар’єра. 
За допомогою виразу (1.16) можна знайти густину надпро-

відного струму через бар’єр 
 

Js = Jc sin (χ1-χ2) = Jc sin ϕ ,                     (1.17) 
 

де Jc - максимальне значення густини струму, яке може бути 
перенесене через бар’єрний шар. 



 
 

27 
 

Загальний вираз для густини максимального бездисипатив-
ного струму (тобто для критичної густини струму в тунельному 

переході ) було знайдено в [12] 
 

Jс = (Gn /A) [π∆(Τ) /2e] th [∆(Τ) 2κвТ ] ,               (1.18) 
 

де Gn - тунельна провідність при V >> 2∆/e, А - площа переходу. 
На рис. 1.6 зображена ВАХ тунельного переходу при Т≅0. 
Значення Ic = JcА співпадає зі значенням тунельного струму, 

який би виникав у переході при відсутності об’єднання електро-

нів у пари при напрузі V=(π/4)2∆/e. Різницю фаз в (1.17), а отже 
величину критичного струму, можна регулювати за допомогою 
магнітного потоку усередині бар’єрного шару. 
 

 
Рис. 1.6. Вольт-амперна характеристика 

джозефсонівського тунельного переходу при Т ≅ 0 

 
Якщо тунельний перехід помістити у зовнішнє магнітне 

поле, паралельне площині переходу, на зовнішній поверхні 
надпровідних пластин виникне екрануючий струм, який тече на 
глибині проникнення λL. Дійшовши до тунельного переходу, він 
повинен його пересікти, але критична густина струму тут значно 
менша. Тому струм розтікається на значну відстань в глибину 
тунельного переходу. Ця відстань називається джозефсонівською 
глибиною проникнення і дорівнює 
 

λj = (Φо /2πµ0Jcd)1/2  ,                                  (1.19) 
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де d = 2λL+t . 

Підстановка в (1.19) реальних даних ( µ0 = 4π х 10-7Гн/м, Φо=2,07 

х10-15Вб, Jc=102А/см2, d=10-5см) дає досить помітну величину λj = 
0,1мм. 

При дії на тунельний перехід магнітного поля Но, як це по-

казано на рис. 1.7, повний магнітний потік Φ в бар’єрному шарі 
дорівнює µ0 Ноdw. Це відповідає  

 

m = µ0 Ноdw /Φо .                                  (1.20) 
 

квантам. 
Виявляється, що величина сумарного критичного струму 

Imax залежить від кількості повних квантів і величини неповного 
кванту у відповідності з формулою 

 

Imax = Iс[Sin (πΦ/Φо ) / (πΦ/Φо )] .                     (1.21) 
 

 
Рис. 1.7. Проникнення зовнішнього магнітного поля в 

джозефсонівський тунельний перехід 
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Рис. 1.8. Залежність максимального бездисипативного 

струму через тунельний перехід від зовнішнього магнітного 
поля 

 

На рис. 1.8 ця залежність показана. Вона дуже точно підтер-
джується експериментально, якщо струм через перехід невели-
кий, так що його магнітним полем можна нехтувати. 

Ця залежність критичного струму від магнітного поля ха-
рактерна для джозефсонівського переходу і дає можливість зразу 
відрізнити його від можливих надпровідних зокороток через 
ізолюючий прошарок. 

Аналіз поведінки переходу з урахуванням впливу власного 
поля струмів досить складна справа. Він пов’язаний з досліджен-
ням нелінійних математичних виразів, що можна зробити тільки 
чисельними методами. Значний інтерес з точки зору практичного 
застосування викликає так званий лінійний (in-line) тунельний 
перехід (рис. 1.9). 

 

 
 

Рис. 1.9. Лінійний тунельний перехід 
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Рис. 1.10. Розподіл джозефсонівського тунельного струму 
у лінійному тунельному переході без екрану (L/λj=2, 5, 15) [13] 

 

Розподіл джозефсонівського струму по довжині тунельного 
переходу залежить від того, чи є під ним надпровідний екран. 
Коли зовнішне поле відсутнє, розподіл струму для переходу без 
екрана симетричний, що відповідає симетрії його структури (рис. 
1.10). 

Розподіл струму в переході з надпровідним екраном, 
показаний на рис. 1.11, відображає асиметрію, яку вносить екран. 
Характерною властивістю цих розподілів є те, що при довжині 
переходу L в декілька разів більшої джозефсонівської глибини 

проникнення λj у центрі переходу струм дуже малий. 
 

 
 

Рис. 1.11. Розподіл джозефсонівського тунельного струму 
у лінійному тунельному переході з надпровідним екраном 

(L/λj=2, 5, 15) [14] 
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Це явище пояснюється тим, що тунельний струм створює 
магнітне поле, яке зменшує різницю фаз в центрі переходу. 
Таким чином, джозевсонівська глибина проникнення у тунельно-
му переході грає ту ж роль, що лондонівська глибина проникнен-
ня у масивному надпровіднику. 

Тепер розглянемо дію зовнішнього поля. Якщо перехід має 
довжину у межах джозефсоновської глибини проникнення λj, то 
поле власного струму мале і залежність критичного струму від 
зовнішнього поля така як на рис. 1.8. При довжині переходу L в 
декілька разів більшій від λj при наявності надпровідного екрану 
залежність стає асиметричною як на рис. 1.12. 

 

 
 

Рис. 1.12. Залежність максимального бездисипативного 
струму у лінійному переході з надпровідним екраном від 
зовнішнього магнітного поля 

 

Така форма залежності дала поштовх для розробки 
елементів обчислювальної техніки – тунельних кріотронів. Ця 
залежність теж розраховується чисельними методами [15]. 
 

1.6.2 Нестаціонарний ефект Джозефсона. 

 
Нехай зовні через джозефсонівський перехід подається 

постійний струм, що перевищує критичний I > Ic. У цьому випад-
ку куперівські пари не в змозі перенести через контакт повний 
струм. Тому крім надпровідного струму паралельно йде струм 
нормальної компоненти, тобто струм одиночних електронів In. На 
переході установлюється різниця потенціалів V=InR. Це означає 
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що вступає в дію рівняння 1.11, яке в даному випадку трактується 
як друге фундаментальне співвідношення Джозефсона. 

Зручно джозефсонівський перехід зобразити резистивною 
моделлю як паралельне включення власне джозефсонівського 
переходу і нормальної ділянки (рис. 1.13).  

 

 
 

Рис. 1.13. Резистивна модель джозефсонівського 

переходу 
 

Повний струм I дорівнює сумі нормального струму V/R і 
надпровідного струму Is = IcSinϕ . З урахуванням (1.11)  
 

I = IcSinϕ + (ℏ /2e R) (dϕ /dt) ,                    (1.22) 

 
де R – опір переходу в нормальному стані. 

Підстановка в (1.11) проінтегрованого відносно функції ϕ(t) 
рівняння (1.22) дає 

 

V(t) = R( I2 – Ic
2 ) /( I + Ic cos ωt)  ,                  (1.23) 

 
222 cIIRe −=ω )/( ℏ .                              (1.24) 

 
Таким чином, виявлена дивовижна властивість джозефсо-

нівського переходу. Якщо заданий зовні струм I перевищує 
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критичний Ic, то на переході виникає напруга V, яка періодично 
залежить від часу. Це явище отримало назву джозефсонівської 
генерації, або нестаціонарного ефекту Джозефсона. Частота 
коливань напруги залежить від того, наскільки струм I через 
перехід перевищує його критичне значення Ic (1.23). 

Із (1.23) і (1.24) визначається середнє значення напруги 
 

V=ℏω / 2e ,                                          (1.25) 

 

або          2eV=ℏω .                                         (1.26) 

Формула (1.26) означає, що якщо середня відстань по 
енергіям між рівнями куперівських пар в двох берегах переходу 
дорівнює 2eV, то при переході пари через область слабого зв’язку 
така енергія виділяється у вигляді кванта електромагнітного 

випромінювання ℏω. 

Необхідно відмітити, що рівняння (1.25) є фундаменталь-
ним. Співвідношення між частотою і величиною напруги на 
переході дорівнює (ω / 2πV) = 483,6 мГц / мкВ. 

Із (1.25) і (1.24) знаходимо ВАХ джозефсонівського 
переходу 
 

V=0 при I < Ic, V
2 = R2( I2 – Ic

2 ) при I > Ic .         (1.27) 
 
Вона має вигляд як на рис. 1.14.  
 

 
 

Рис. 1.14. ВАХ зашунтованого джозефсонівського 

переходу 
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Якщо джозефсонівський перехід при I > Ic, коли має місце 

Джозефсонівська генерація з частотою ω = (2e / ℏ)V, помістити у 

зовнішнє високочастотне поле, то коли частота цього поля 
збігається з ω, виникає резонанс. 

В цьому разі вольт-амперна характеристика для 
усереднених значень струму і напруги буде мати вигляд 
ступеневої (рис. 1.15). 
 

 
 

Рис. 1.15. Ступінчаста вольт-амперна характеристика 
джозефсонівського переходу 

 
Рівновіддалені майже вертикальні ступені виникають при 

напругах на переході Vn = n(ℏω / 2e), де n = 1, 2, 3,… . 

 

1.6.3 Типи джозефсонівських переходів. 

 
Ефекти Джозефсона були відкриті стосовно двох надпро-

відних електродів, які розділені проміжним шаром діелектрика 
(рис. 1.9.). Товщина надпровідних електродів, які деколи нази-
вають берегами, не має значення на практиці. Бажано тільки, щоб 
вона була більша глибини проникнення магнітного поля. Шар 
діелектрика повинен бути дуже тонким – приблизно 2нм. Тільки 
при цій умові хвильові функції в берегах перекриваються. 

Товщину проміжного шару можна збільшити, якщо замість 
діелектрика вжити нормальний метал. У цьому випадку хвильові 
функції куперівських пар проникають в нормальний метал за 
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рахунок ефекту близькості. В ділянці, де вони перекриваються, 
виникає інтерференція хвильових функцій, яка означає встанов-
лення фазової когерентності між надпровідними електродами. 
Якщо амплітуда хвильової функції у ділянці мала, то і критичний 
струм малий, тому ця ділянка виконує роль слабкого зв’язку.  

За рахунок ефекту близькості товщину проміжного норма-
льного металу можна збільшити до 103нм. Вольтамперна характе-
ристика такого сандвічу на відміну від тунельного переходу з 
діелектричним прошарком не має гістерезису.  

Ефект близькості проявляється і тоді, коли замість нормаль-
ного металу використати шар легованого напівпровідника або 
іншого надпровідника з меншою густиною критичного струму. 

Задачу зменшення критичного струму на невеликій ділянці 
надпровідника, яке забезпечує ефект Джозефсона, можуть вико-
нувати і інші конструкції. На рис.1.16, а показана тонка плівка S, 
яку накриває дуже вузька плівка нормального металу N. Тут 
також використовується ефект близькості але у зворотному 
призначенні, коли нормальний метал у місці контакту з над-
провідником локально зменшує критичний струм останнього, 
тобто створює слабкий зв’язок.  

У попередніх конструкціях слабкий зв’язок забезпечується 
зміною властивостей матеріалу. Але ефекти Джозефсона прояв-
ляються і в елементах з підвищенням концентрації струму. Прик-
ладом є точковий контакт (рис. 1.16, б), який один із перших 
застосувався для експериментального вивчення ефектів Джозеф-
сона. Його отримують завдяки слабкому дотику загостреного 
кінця надпровідного дроту до плоского надпровідника.  

 

 
 
Рис. 1.16. Варіанти джозефсонівських переходів 
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Використовується також плівка зі звуженням (мостик Дає-
ма) (рис. 1.16, в), розмір якого повинен бути порядку довжини 

когерентності ξ. 
Аналогічний елемент з концентрацією струму – мостик 

змінної товщини (рис. 1.16, г). Його береги із надпровідної плівки 
товщиною порядку 200-300нм, а сам мостик має товщину на 
порядок меншу. При цьому мостик не обов’язково повинен бути 
із тієї ж плівки. 

Він може бути із надпровідника з меншою критичною 
температурою і навіть із нормального металу аби тільки довжина 
мостика була порядку довжини когерентності. 

 
Висновки 

 

Провідність металів з пониженням температури зростає, 
оскільки електрони зустрічають менше утручань від руху 
молекул. Але в деяких металах, коли їх температура знижується 
нижче певної критичної спостерігається незвичайне явище, яке в 
1911р. відкрив голландський фізик Камерлінг-Оннес в ртуті. 
Незабаром надпровідність була виявлена в багатьох металах, 
сполуках і сплавах з критичною температурою до 22,3К. 
Експериментально було доведено, що опір в надпровідниках 
дійсно падає до нуля.  

Відкритий через 22 роки ефект Мейснера-Оксенфельда 
довів, що надпровідник – це не просто провідник з нульовим 
електричним опором. Виявляється, що постійне магнітне поле із 
надпровідників виштовхується, зосереджуючись у поверхневому 
шарі, який називається глибиною проникнення.  

В надпровідниках між електронами виникають слабкі 
притягальні сили. Завдяки цьому формуються так звані куперів-
ські пари, які підпорядковуються суворій взаємодії, тобто 
перестають бути незалежними і проявляють тенденцію всі разом 
рухатись з однією швидкістю в одному напрямку. Куперівські 
пари і їх сильна кореляція складають основу БКШ-теорії, яка 
пояснює всі явища надпровідності.  

Надпровідність – це квантовий ефект на макроскопічному 
рівні. Прикладом цього є квантування магнітного потоку в 
надпровідному контурі. Теорія і експерименти показують, що 
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магнітний потік через контур складає тільки ціле число квантів 

величиною 
e

o
2

ℏ
=Φ , де ħ - постійна Планка, а е-заряд електрона. 

Цифра 2 відображає те, що електрони об`єднані в пари. Якщо 
зовнішній магнітний потік відрізняється від цілого числа квантів, 
то в надпровідному контурі наводиться циркулюючий струм, 
магнітний потік якого дорівнює різниці. 

Нові можливості для надпровідникової електроніки принес-
ло відкриття у 1962 р. ефектів Джозефсона, які безпосередньо 
випливають із теорії надпровідності БКШ. Перекриття хвильових 
функцій двох надпровідників, розділених тонким ізоляційним 
бар`єром, приводить до того, що через цей бар`єр тунелюють 
куперівські пари без падіння напруги (стаціонарний ефект). А 
якщо густина надпровідникового струму через бар`эр перевищує 
критичну, то на переході виникає напруга, яка періодично зале-
жить від часу у відповідності зі співвідношенням 2еV=ℏω (неста-

ціонарний ефект). 
Крім тунельного переходу з тонким (до 50нм) ізоляційним 

бар`єром ефекти Джозефсона проявляються в багатьох інших 
конструкціях зі слабким зв`язком між надпровідними електро-
дами. Слабкий зв`язок може забезпечуватись зміною властиво-
стей матеріалу або підвищенням концентрації струму. 

 
Запитання для самоконтролю 

 

1. У чому полягає явище надпровідності? За яких умов 
воно спостерігається? 

2. Чому дорівнює опір надпровідника сталому струму в 
надпровідному стані? 

3. Які надпровідники називають низькотемпературними, 
високотемпературними? 

4. Чим відрізняється надпровідник від ідеального 
провідника? 

5. У чому полягає ефект Мейснера–Оксенфельда? 
6. Що таке куперівська пара? 
7. Чому струм куперівських пар бездисипативний? 

Пояснити фізичний механізм його утворення. 
8. У чому полягає стаціонарний ефект Джозефсона? 
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9. Чи може в надпровіднику за відсутності напруги 
протікати електричний струм? Відповідь обґрунтувати. 

10. Пояснити, як впливає магнітне поле на характеристики 
ДК? 

11. Пояснити, як впливає магнітне поле на характер 
протікання надпровідного струму в ДК? 

12. У чому полягає нестаціонарний ефект Джозефсона? 
13. Схематично зобразити ВАХ ДК, вказати її надпровідну 

та резистивні ділянки. 
14. Які процеси відбуваються при русі робочої точки ДК по 

надпровідній гілці ВАХ? 
15. Які процеси відбуваються при переході робочої точки 

ДК з надпровідної гілки ВАХ на її резистивну ділянку? 
16. Які процеси відбуваються при русі робочої точки ДК по 

резистивній гілці ВАХ? 
17. Що таке слабкий зв'язок двох надпровідників? 
18. Охарактеризувати різні типи джозефсонівських 

контактів. 
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РОЗДІЛ 2 ______________________________________________ 
 
 
НАДПРОВІДНИКОВІ КВАНТОВІ ІНТЕРФЕРОМЕТРИ 

(СКВІДи) ТА СКВІД-МАГНІТОМЕТРИ 

 

 

Назва СКВІД, яка затвердилась в нашій технічній і науковій 
літературі, походить від англійської абревіатури SQUID (Super-
conductive QUantum Interference Device). Ці прості по конструкції 
пристрої відкрили нові надзвичайно важливі можливості у 
техніці низькотемпературних вимірювань. Існує чимало способів 
вимірювання магнітних полів, у тому числі магніторезистивні, на 
ефекті Хола, магнітооптичні з оптичною накачкою. Чутливість 
таких магнітометрів знаходиться в діапазоні мікро тесла до піко 
тесла. Але чутливість СКВІД магнітометрів дає змогу вимірюва-
ти магнітні поля до 10-17 Т. І не тільки магнітні поля. Будь-які 
фізичні величини, які можна перетворити в магнітний потік теж 
вимірюються з величиною роздільною здатністю й чутливістю. 
Наприклад, напруги до 10-15 В, струми до 10-11 А. Можна створю-
вати і інші унікальні по чутливості прилади перед підсилювачі 
струму для кріогенних радіаційних детекторів, таких як 
надпровідникові тунельні переходи або болометри. Неперервно 
розширюються області застосування СКВІДів. Це фізика, астро-
номія, археологія, геофізика, медицина. Для кожного із цих 
застосувань створені унікальні СКВІД системи. Хоча варто 
відмітити, що на широкий ринок всупереч передбаченням 
СКВІДи іще не вийшли.  

По своїй енергетичній чутливості СКВІД упритул підійшов 
до квантової межі ħ = 6,63х10-34 Дж, тобто максимальної чутли-
вості, яку можна отримати у будь-якій квантово-механічній 
системі у відповідності з принципом невизначеності Гейзенберга. 
Є повна впевненість, що не існує інших технологій, які б 
забезпечували таку надвисоку чутливість.  

В основі роботи СКВІДа є поєднання явища квантування 
магнітного потоку у надпровідному контурі і стаціонарного ефек-
ту Джозефсона. Ефект Джозефсона, як відмічалось у розділі 1, 
проявляється, наприклад, у тунельному переході, що складається 
із двох надпровідних плівок, розділених тонким шаром діалект-
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рика – ізоляційним бар`єром (до 50 нм). Тоді у рідкому гелії, коли 
металеві плівки стають надпровідними, через нього можуть без 
опору і перешкод тунелювати куперівські пари електронів, які є 
носіями надпровідного струму. Тобто коли струм через бар`єр не 
перевищує певного критичного значення Іс, напруга на тунельно-
му контакті відсутня. 

Існує два основних типи СКВІДів: високочастотний (ВЧ) з 
одним джозефсонівським переходом і СКВІД постійного струму 
(ПС) з двома джозефсонівськими переходами. 

 
 
2.1. Високочастотний СКВІД 

 
Це надпровідне кільце з індуктивністю L (типово 10-9 Г), яке 

замкнуте джозефсонівським переходом з критичним струмом Іс 
(Рис. 2.1.) 

 
                           а                                     б 
 
Рис. 2.1. а) Високочастотний СКВІД; б) його 

еквівалентна схема  
 

Якщо джозефсонівський контакт, (наприклад, тунельний) 
має ємність С, то його необхідно зашунтувати опором R, щоб 
виконувалась так звана умова Мак-Камбера: [8]. 

 
βс = 2πΙсR

2C / Φ0 << 1 .                                 (2.1) 
 

Таким способом ліквідується гістерезис вольт-амперної ха-
рактеристики [8].  

Очевидно, що на джозефсонівському контакті не може бути 
постійної напруги через те, що він зашунтований надпровідним 
участком. Напруга виникає тільки при зміні магнітного потоку Ф 
через кільце 
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dt

dФ
V =                                                (2.2) 

 
З іншої сторони залишається справедливим рівняння (1.1), 

яке спільно з (2.2) після інтегрування дає уже відоме рівняння 

(1.13) 
0

2

Ф

Фπ
=ψ . 

Таким чином, джозефсонівська фаза φ виявляється жорстко 
пов’язаною з потоком магнітного поля через надпровідне кільце. 
Це надзвичайне явище носить назву макроеконічної квантової 
інтерференції в надпровідниках. Враховуючи, що Іs = Іс sіnφ, 
приходимо до висновку, що надпровідний струм Іs є періодичною 
функцією потоку магнітного поля Ф з періодом Ф0 

 

 
0

2
Ф

Ф
II cS π= sin                                      (2.3) 

 
Необхідно врахувати, що повний магнітний потік Ф через 

кільце складається із потоку Фе зовнішнього магнітного поля Ве і 
потоку самоіндукції LIц, який створюється екрануючим струмом 
Іц в кільці 

 
Ф=Фе-LIц                                              (2.4) 

 
Оскільки цей екрануючий струм проходить по кільцю і по 

переходу Джозефсона, то він пов`язаний з різницею фаз хвильо-
вої функції надпровідних електронів на переході співвідношен-
ням (1.17), яке спільно з (1.13) і (2.4) дає неявну залежність 
повного потоку Ф від зовнішнього потоку Фе 

 

)sin(
000

222
Ф

Ф
l

Ф

Ф

Ф

Ф е π−π=π  ,                    (2.5) 

 

де 
0

2
Ф

LI
l cπ= –                                                                                 (2.6) 

– основний параметр СКВІДа. 
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Залежність (2.5), яка є періодичною з періодом, рівним 
кванту магнітного потоку Ф0, представлена на рис. 2.2. 

Коли l << 1, залежність Ф (Фе) майже лінійна Ф ≈ Фе у 
зв`язку з тим що критичний струм Іс дуже малий, щоб створити у 
кільці хоча б один квант магнітного потоку. Тому зовнішній по-
тік пронизує кільце майже вільно. 

 

 
 

Рис. 2.2. Залежність повного магнітного потоку Ф через 
кільце СКВІДа від зовнішнього потоку Фе для значень 

основного параметра 31302
0

;;,=π=
Ф

LI
l c  

 
Зі збільшенням l залежність Ф (Фе) все більше відхиляється і 

нарешті при l=1 похідна залежності Ф (Фе) від лінійного 

співвідношення Ф ≈ Фе у точках 
0

50
Ф

Ф
k е),( +  стає нескінченною. 

При l > 1 функція Ф (Фе) має неоднозначності, у яких одному 
значенню Фе відповідає декілька стаціонарних станів. При 
повільному збільшенні зовнішнього поля Фе кільце з контактом 
буде здійснювати різкі переходи («стрибки») в ці інші стійкі 
стани, які на рис. 2.2 показані стрілками. Нестійкі гілки 
залежності Ф (Фе) показані пунктиром. 

Даний процес відбувається наступним чином. При 
збільшенні від нульового значення зовнішнього магнітного 
потоку Фе екрануючий струм Іц в кільці зростає і при деякому 
значенні Фе (точка А на рис. 2.2) досягає критичної величини Іс. 
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Це точка нестійкої рівноваги. Із неї СКВІД стрибком переходить 
у точку В, яка відноситься до наступного квантового стану.  

Із рис. 2.2, видно, що в точці А повний магнітний потік Ф 
через кільце менший зовнішнього Фе, а в точці В навпаки потік Ф 
більший зовнішнього Фе. Це трапилось завдяки тому, що екра-
нуючий струм Іц в кільці змінив напрямок. 

Якщо зовнішній потік продовжує збільшуватись, то цей 
екрануючий струм зменшується і стає нульовий в точці С, коли 
зовнішній потік досягає кванта потоку Ф0. стан СКВІДа в точці С 
при Фе = Ф0 аналогічний стану в точці О, коли Фе = 0. При 
подальшому збільшенні Фе ситуація буде повторюватись з періо-
дичністю Ф0. 

При зменшенні Фе екрануючий струм збільшується і в точці 
D, де різниця між зовнішнім і загальним потоками максимальна, 
досягає максимуму і скачком змінює напрямок, опинившись у 
точці Е. Таким чином, циклічна зміна зовнішнього потоку Фе 
супроводжується гістерезисом АВDЕА. Площа цієї гістерезисної 
петлі пропорційна тій енергії, яка виділяється в джозефсонів-
ському переході. 
 
 

2.2. Високочастотний СКВІД магнітометр 

 
Сенсором такого магнітометра є розглянутий вище високо- 

частотний СКВІД. Для пояснення принципу роботи ВЧ СКВІД 
магнітометра використаємо його спрощену схему, зображену на 
рис. 2.3. 

 
 

Рис. 2.3. Спрощена схема ВЧ СКВІД магнітометра 
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ВЧ генератор Г з великим внутрішнім опором (генератор 
струму) живить резонансний контур. Звичайно застосовується 
частота 10-30МГц. Котушка контуру Lк індуктивно зв'язана зі 
СКВІДом. Магнітний потік Фт, якщо вимірюється, за допомогою 
так званого трансформатора потоку перетворюється у струм Іt у 
вхідній котушці Lт, яка теж індуктивно зв`язана зі СКВІДом. 
Напруга на контурі після підсилення і є вихідним сигналом V 
магнітометра. 

СКВІД повинен бути гістерезисним, тобто мати l > 1. 
Опишемо електричні процеси, які відбуваються при вимірюванні 
вхідного струму Іt, еквівалентного вхідному потоку Фт. 

Вияснимо перш за все, як вихідна напруга V залежить від 
ВЧ струму І [3]. Нехай поки що струм Іт, тобто вхідний потік Фт 
відсутній. Тоді на СКВІД буде діяти зовнішній потік Фе, який 
створюється лише струмом Ік = QI, де Q = ωLк / Rк (рис.2.3, 2.4, а). 

Тобто Фе = ІкМ, де М = к кLL  - взаємоіндуктивність між 

коливальним контуром і контуром СКВІДа. 
Зі збільшенням струму І спочатку пропорційно росте вихід-

ний сигнал V, але тільки до певного значення І = Іа (рис. 2.5), 
поки не досягнуті точки А і А' на рис. 2.4. Якщо це сталося, тобто 
амплітуда потоку Фе в СКВІДі досягла критичного значення Фес, 
коли Ік =Фес / М або І = Фес / МQ, то в цей момент виникне 
стрибок потоку Фе з точок А і А' в точки В і В' (рис. 2.4), 
опишуться петлі гістерезису ВDЕ, В'D'Е'. 

 

 
 

Рис. 2.4. Зміна зовнішнього потоку у часі: а) при 

нульовому вхідному потоці (Фт = 0), б) при Фт=Ф0 /2 



 
 

45 
 

При цьому на джозефсонівському контакті виділиться 
теплова енергія, рівна сумарній площі цих двох петель. Вона 
приблизно дорівнює 2Ф0Іс.  

Ця енергія забереться із коливального контуру, за рахунок 
чого різко впаде амплітуда струму Ік і тільки через певну кіль-
кість періодів вона відновиться. 

 

 
 

Рис. 2.5. Вольт-амперна характеристика ВЧ СКВІД 

магнітометра при Фт = 0 (крива 0авс) і Фт = Ф0 / 2 (крива 
0а'в'с'd') 

 

Амплітуда вихідного сигналу в точці. А на рис. 2.5 дорівнює 
 

V1 = ωLкФес/М .                                (2.7) 
 

Подальше збільшення струму накачки І від генератора Г 
(рис. 2.3) не може привести до відповідного збільшення величини 
вихідної напруги V, оскільки описані процеси будуть повторюва-
тись. Різниця лише в тому що, амплітуда струму Ік буде віднов-
люватись при збільшенні струму І скоріше, за меншу кількість 
періодів. Наслідком цього є вихід на горизонтальну ділянку ав на 
рис. 2.5, довжина якої визначається величиною Ів – Іа = 2ІсМ / πLк 
[16]. 

Нарешті, струм накачки І досягає такої величини Ів (рис 
2.5), коли енергія коливального контуру, яка була забрана 
СКВІДом для двох гістерезисних циклів АВDЕ і А'В'D'Е' (рис. 
2.4), відновлюється. Тільки тепер подальше збільшення ампліту-
ди струму І приводить до збільшення повного потоку Фе і 
вихідної напруги V. Це буде продовжуватись поки амплітуда Фе 
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досягне другого критичного значення. Тоді знову виникне 
стрибок, а отже і гістерезисні втрати, весь описаний вище процес 
повториться і виникне друге плато (рис. 2.5). 

Тепер розглянемо ситуацію, коли у вхідній котушці появив-
ся струм Іt такої величини, що у контурі СКВІДа завдяки йому 
виник потік Ф0 / 2. Це означає, що тепер критичний потік накачки 
у позитивний полуперіод уже не Фес, а Фес–Ф0 і відповідно 
досягається він при меншому струмі накачки І = Іа' (Рис. 2.5). 
Тому напруга на контурі V буде менша 

 

V2 = ωLк (Фес – 
2

0Ф ) / М                          (2.8) 

 
і довжина першого плато а'в' теж коротша, причому удвічі, бо 
долається лише одна петля гістерезису АВDЕ (рис. 2.4). Наступне 
плато с'd' уже подвійне, бо при цьому необхідно відновлювати 
енергію, яка витрачена знову на дві петлі гістерезису.  

Тепер розглянемо, як виконуються вимірювання довільного 
вхідного потоку. Для цього від генератора Г подається певний 

робочий струм Ір (рис. 2.5), такої величини, щоб робоча точка ƒ 

попадала на верхнє плато при Фт = 0, а робоча точка ƒ' на нижнє 
плато при Фт = Ф0 / 2. Якщо вхідний потік Фт, що створюється 
струмом Іt, відсутній, то на виході магнітометра буде напруга V = 
V1, а коли Фт = Ф0 / 2, то V = V2. Із рис. 2.4 видно, що при Фт = Ф0 
ситуація точно та ж сама, що при Фт = 0 , а при Фт = 1 2

1 Ф0 

повторюється ситуація Фт = Ф0 / 2. Таким чином, вихідна напруга 
змінюється між V1 і V2 пилкоподібно, як показано на рис. 2.6. 

 

 
 

Рис. 2.6. Залежність вихідної ВЧ напруги V від вхідного 
магнітного потоку Фт 
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Підраховуючи кількість максимумів і мінімумів на ній, мож-
на визначити величину магнітного потоку, що вимірюється, з 
точністю до половини кванта. 

В межах половини кванта можна досягти досить значної 
чутливості – до 10-5 Ф0. Із (2.7) і (2.8) знаходимо розмах між V2 і 
V1 

V1 – V2 = Ф0 ωLк / 2М.                                 (2.9) 
 

По рис. 2.6 з урахуванням (2.9) знаходимо залежність між 
прирощенням вихідної напруги і прирощенням вхідного потоку, 
яке його викликає 

 

δV = δФтωLк / М = 
L

L

к

Ф кωδ Τ  .                    (2.10) 

 
Із (2.10) видно, що зі зменшенням коефіцієнта зв`язку між 

індуктивностями Lк і L (рис. 2.3) чутливість магнітометра 
збільшується. Але не можна цей зв`язок зменшити настільки, щоб 
взагалі втратився вплив СКВІДа на коливальний контур. Перш за 
все необхідно забезпечити, щоб точка в' була праворуч від точки 
а (рис. 2.5). Ця умова і визначає нижню границю коефіцієнта к: 

 

к2Q ≥ π/4.                                        (2.11) 
 

У реальних ВЧ СКВІД магнітометрах використовують бі-
льш складні схеми у порівнянні з показаною на рис. 2.3. 

На рис. 2.7 наведено один із варіантів схеми ВЧ СКВІД 
магнітометра, наближений до реальної [17]. 

 
 

Рис. 2.7. Схема реального ВЧ СКВІД магнітометра 
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Робота схеми полягає у наступному. В коливальний контур 
крім ВЧ струму подається струм від ГНЧ-генератора низької 
частоти (НЧ модуляція). ВЧ сигнал, що виділяється на коливаль-
ному контурі, який є нелінійним резонатором, модулюється низь-
кою частотою, підсилюється підсилювачем високої частоти ПВЧ 
і детектується амплітудним або синхронним детектором. Проде-
тектовані коливання поступають на вхід низькочастотного блока 
НЧ, в якому вони підсилюються, синхронно детектуються і 
інтегруються. Вихідний сигнал інтегратора, пропорційний маг-
нітному потоку Фт, що вимірюється, підсилюється підсилюва-
чем постійного струму ППС і вводиться в ланцюг зворотнього 
зв`язку (33) для збільшення динамічного діапазону приладу. 
Застосування низькочастотної модуляції зменшує шуми типу 1/ƒ 
на наднизьких частотах.  

Розглянутий одноконтактний ВЧ СКВІД магнітометр має на 
порядок меншу чутливість і більші шуми ніж ПС двох контакт-
ний СКВІД магнітометр, який розглядається нижче. Він появився 
раніше, коли не було іще надійної технології виготовлення 
джозефсонівських переходів. Тому для ВЧ СКВІДів використо-
вувались джозефсонівські переходи, які були основані на дотику 
двох надпровідникових гвинтів.  

Характерним прикладом є СКВІД Цімермана [3], всі деталі 
якого зроблені із надпровідного ніобію (рис. 2.8). 

 
                                     а                                        б         
 

Рис. 2.8. ВЧ СКВІД Цімермана: а) загальний вигляд; б) 
розріз по центральній площині: корпус - 1, загострений гвинт - 2, 
гвинт з плоским торцем – 3 
 

У даний час ВЧ СКВІДи у зв`язку з розвинутими плівкови-
ми технологіями практично не застосовується у ВЧ СКВІД-
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магнітометрах на низькотемпературних надпровідниках, але 
застосовується на високотемпературних над провідниках. 

 
 
2.3. СКВІД постійного струму (ПС СКВІД) 

 

Якщо в надпровідний контур замість одного включити два 
джозефсонівські контакти, то отримаємо СКВІД постійного стру-
му (ПС СКВІД). У порівнянні з одноконтактним СКВІДом він 
має свої особливості і в першу чергу те, що на ньому уже може 
виникати постійна напруга. Вона і використовується як індикатор 
зовнішнього магнітного потоку Фт, що вимірюється. Доведено, 
що ПС СКВІДи потенційно більш чутливі, ніж ВЧ СКВІДи [18].  

На рис. 2.9 наведені двоконтактний СКВІД і його еквіва-
лентна схема. Складено рівняння які описують електричні проце-
си в СКВІДі. 

 
                    а                                         б 
 
Рис. 2.9. а) СКВІД постійного струму, б) його 

еквівалентна схема 
 

При подачі на СКВІД постійного струму живлення в його 
гілках установлюються струми І1 і І2, такі що  

 
І = І1 + І2                                             (2.12) 

 
На струми І1 і І2 накладається циркулюючий у кільці 

СКВІДа струм Іц, величина якого визначається як 
 

Іц = (І1-І2) / 2                                      (2.13) 
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Приймаємо, що обидва джозефсонівські контакти однакові. 
Тоді з урахуванням (1.22) 

 

І1 = Іс sinϕ1 + 
R

V1 ,                                (2.14) 

І2 = Ісsinϕ2+
R

V2 ,                                 (2.15) 

 

де ϕ1 і ϕ2 різниці фаз на джозефсонівських контактах, причому 

1
1 2

V
h

e

dt

d
=

ϕ
,                                    (2.16) 

2
2 2

V
h

e

dt

d
=

ϕ
.                                   (2.17) 

 
Конструктивно кільце СКВІДа виконується таким чином, 

що взаємоіндуктивностю між гілками порівняно з їх самоіндук-
ціями L1 I L2 можна знехтувати. Тоді напруга V на СКВІДі дорів-
нюватиме 
 

V=V1+L1dI1/dt= V2+L2dI2/dt .                       (2.18) 
 

Необхідно врахувати (1.13), що 
 

ϕ1-ϕ2=2πФ/Ф0 ,                                   (2.19) 
 

де Ф – загальний потік через контур СКВІДа. Він є сумою 
потоків, які виникають завдяки струмам І1 і І2, і зовнішнього 
квазістатичного потоку Фе. Оскільки реакція СКВІДа на 
зовнішній потік є періодичною з періодом Ф0, то ми будемо 

вважати, що виконується умова 0 ≤ Фе ≤ Ф0. 
Знайдемо потокову залежність максимально можливого 

струму живлення І, який не викликає в жодній із гілок інтер-
ферометра струму вищого за критичний Іс. Ця умова вира-
жається спрощеною системою рівнянь замість (2.14) і (2.15) 
 

І1 = Ісsinϕ1 ,      І2 = Ісsinϕ2 .                      (2.20) 
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Враховуючи (2.12), знаходимо 
 

І = Іс (sinϕ1 + sinϕ2)                            (2.21) 
 

Враховуючи, що 






 ϕ−ϕ







 ϕ+ϕ
=+ ϕϕ

22
2 2121

21
cossinsinsin , 

знаходимо                I = 2Iccos 
0Ф

Фπ
sin (

0
1 Ф

Фπ
+ϕ ).                    (2.22) 

 
При заданому повному магнітному потоці через контур 

інтерферометра Ф єдиним параметром, який підстроюється під 
заданий струм живлення інтерферометра І є згідно з (2.22) 
величина ϕ

1

[3]. Звідси виходить, що максимальний бездисипа-

тивний струм живлення інтерферометра дорівнює 
 

І mакс = 2Іс[cos(πФ/Ф0)] .                        (2.23) 
 

Ця залежність І Макс від Ф представлена на рис. 2.10. Як 
відмічається в [3] і як це добре видно із рис. 2.10, найбільш 
стійкий надпровідний стан контура по відношенню до зовніньо-
го струму І буде у випадках, коли повний магнітний потік через 
контур інтерферометра Ф дорівнюватиме цілому числу квантів 
потоку Ф0.  

 
 
Рис. 2.10. Залежність максимального струму живлення 

двоконтактного інтерферометра від повного магнітного 
потоку в його контурі 
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А коли Ф дорівнює напівцілому числу квантів потоку, то 
цей стан відповідає нестійкому надпровідному стану. Навіть 
невеликий струм І викличе перехід приладу у резистивний стан. 

Підкреслимо, що Ф – це повний потік в контурі інтерферон-
метра. Зовнішній потік Фе, створений безпосередньо котушкою, 
введеною в інтерферометр, пов`язаний з Ф простим співвідно-
шенням 

 
Ф = Фе + LIц ,                                      (2.24) 

 
де Іц – циркулюючий в тому чи іншому напрямку струм в кон-
турі, L - індуктивність контура. Звичайно контур СКВІДа роблять 

симетричним, так що L1 = L2 = 
2

L
. 

Далі наведено співвідношення, які дадуть можливість 
знайти залежність критичного струму безпосередньо від 
зовнішнього потоку Фе. Враховуючи (2.12) і (2.13), рівняння 
(2.18) можна перетворити через циркулюючий струм в  
 

V = V1 + 
dt

dIL ц

2
 = V2 – 

dt

dIL ц

2
2  .                        (2.25) 

 

Враховуючи l=2π
0Ф

LIc  як параметр СКВІДа, знаходимо 

кінцеву систему співвідношень, аналогічну системі наведеній в 
[16], для розрахунку характеристик ПС СКВІДа. Із (2.19) і (2.24) 
знаходимо 

 

0

21 2

lФ

Ф

lІ

I
е

с

ц π
−

ϕ−ϕ
=  .                          (2.26) 

 
Із (2.16), (2.17), (2.19) і (2.25) знаходимо 
 

V = 






 ϕ
+

ϕ
dt

d

dt

d

e

h 21

4
 .                           (2.27) 
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Із (2.12) – (2.17) знаходимо 
 

h

eR

dt

d 21 =
ϕ

(
2

I
 + Іц – Іс sin ϕ1)                   (2.28) 

 

h

eR

dt

d 22 =
ϕ

(
2

I
 + Іц – Іс sin ϕ2) .                 (2.29) 

 
Чисельне розв`язання цієї системи рівнянь дає важливі 

характеристики ПС СКВІДа. Зокрема на рис. 2.11 представлені 
розраховані в [16] залежності критичного струму від зовнішнього 
магнітного потоку Фе. Ці залежності теж періодичні і теж з 
періодом Ф0. 

 
Рис. 2.11. Залежність критичного струму 

двоконтактного СКВІДа від зовнішнього потоку при різних 
значеннях параметра l = 2πLIc / Ф0 

 
Як видно із рис. 2.11. найвища диференційна чутливість 

СКВІДа до зовнішнього магнітного потоку dФе /dImax знаходи-
ться у точках, кратних 0,25 Ф0. Щоб обрати ці точки як робочі, 
необхідно подати в СКВІД відповідне зміщення тобто ввести 
додатковий потік. Для цього необхідна спеціальна вхідна 
котушка і додаткове джерело струму.  

В [19] пропонують інший шлях – в центр СКВІДа наносити 
магнітну плівку Со-Рd. Розмір плівки визначатиме необхідну 
величину магнітного потоку, який пронизує СКВІД. Висота 
коерцетивність такої плівки гарантує те, що її намагніченість не 
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змінюватиметься у широкому діапазоні прикладеного магнітного 
поля. 

Розвинуті плівкові технології дають змогу інтегральними 
методами виготовляти ПС СКВІДи самих різних розмірів і 
конфігурацій. Найбільш проста конфігурація, яка використову-
ється для побудови ПС СКВІД магнітометрів, це плівкове 
надпровідникове кільце, в якому знаходиться два тунельних 
переходи Джозефсона. Але за рахунок деякого ускладнення 
можна надати СКВІДу несподівані додаткові якості.  

Наприклад, розглянемо так званий завадостійкий СКВІД 
[20, 21], у якому на підкладку наноситься плівкова смужка, на 
якій формується тунельний буфер. Далі наноситься і формується 
контур. У двох місцях, де обидві плівки перекриваються, 
утворюються тунельні бар’єри. Внизу або зверху формуються 
сигнальні плівки, відділені шаром діелектрика.  

Еквівалентна схема СКВІДа включає індуктивності всіх 
гілок L0, L3, L4, L5, L6, при цьому завдяки введенню коефіцієнтів 
зв’язку k сигнальні струми і0 і і3 начебто підводяться 
безпосередньо в контур. 

Контур  L3, L4, L5, L6 завжди надпровідний, тому зовнішній 
магнітний потік, викликаючи в ньому протилежні циркулюючі 
струми, в нього не попадає. У цьому і полягає ефект 
самоекранування від зовнішніх завад.  

Є й інші позитивні якості у розглянутої конструкції. По 
методу, розвиненому в [22], легко знайти співвідношення між 
величинами ∆і0 і ∆і3 сигнальних струмів і0 і і3, які відповідають 
періоду осциляцій критичного струму СКВІДа: 
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Оскільки L3≈L0, то ∆і0 < ∆і3, тобто СКВІД до сигналу і0 

майже вдвічі чутливі ший, ніж до сигналу і3. Тому ми зупинимось 
саме на цьому варіанті подачі вхідного сигналу. Тоді контур 
квантування СКВІДа складатиметься із двох напівконтурів або 
пелюстків L0–L5–L6 і L0–L3–L4, на які у випадку їх ідентичності 
буде діяти одне і те ж магнітне поле, що викликається струмом і0. 
У разі, якщо через неточність виготовлення, напівконтури 
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виявились неоднаковими, тоді на них діятимуть теж неоднакові 
магнітні потоки Ф1 і Ф2. 

Коли обидва тунельні контакти відкриті, то зміни магнітних 
потоків потоки ∆Ф1 і ∆Ф2 викличуть у всіх трьох гілках проти-
лежні струми ∆І1, ∆І2, ∆І0 такої величини, щоб сумарний потік 
через кожний надпровідний контур залишався незмінним. Нас 
цікавитиме перш за все струм ∆І0, який проходить безносе-
редньо через тунельні переходи. Саме він визначає глибину 
модуляції критичного струму й інші важливі характеристики 
СКВІДа: 
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де L1=L3+L4, L2=L5+L6. 

Якщо діючі на обидва пелюстки потоки ∆Ф1 і ∆Ф2   однакові 
(∆Ф1 = ∆Ф2   = ∆Ф), то із (2.31) маємо: 
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Вираз (2.32) означає, що еквівалентна індуктивність контуру 

квантування дорівнює сумі індуктивності L0 діагоналі і 
паралельного включення індуктивності L1=L3+L4 і L2=L5+L6 
пелюстків, тобто порівняно з одноконтурним СКВІДом індуктив-
ність контуру квантування зменшується. Це також є перевагою 
двоконтурного СКВІДу, бо буває важко технологічно забезпечи-
ти потрібну малу індуктивність. 

Тепер розглянемо випадок, коли розміри пелюстків через 
технологічні причини не зовсім однакові. Тоді індуктивності L1 і 
L2 перерозподіляться таким чином, що якщо L1=L(1±δL), то 
L2=L(1 ∓ δL). Відповідно відрізнятимуться і потоки ∆Ф1 = 
∆Ф(1±δФ)  і ∆Ф2 = ∆Ф(1∓ δФ). 

Підставляючи ці значення в (2.31) отримаємо:  
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Із (2.33) видно, що двоконтактний СКВІД має властивість 
технологічної самостабілізації. Величина ∆І0 через тунельні 
контакти залишається практично незмінною при значному 
розкиді індуктивностей і магнітних потоків. 

Форма характеристики розглянутого СКВІДа у значній мірі 
визначається способом подачі струму живлення І. Вона залежить 
від співвідношення опорів R1 і R2. Таким чином, завдяки розщеп-
ленню струму живлення і регулюванню його розподілу є можли-
вість змінювати форму керуючої характеристики збільшуючи її 
крутизну і одночасно чутливість СКВІДа. 

Аналогічно ефекту можна добитись і в звичайних СКВІДах 
(рис. 2.9.), якщо передбачена асиметрія гілок контуру в декілька 
разів [23].  

 
 
2.4. ПС СКВІД магнітометри 

 

Наявність в ПС СКВІДі двох джозефсонівських переходів 
дає можливість будувати ПС СКВІД магнітометри з постійним 
струмом живлення замість високочастотного. Перевагою ПС 
СКВІДа магнітометрів є менші шуми порівняно з ВЧ СКВІДом, 
тобто вища чутливість. Вона досягається завдяки більш складній 
електроніці і інших факторів, як правило необхідно виготовляти 
обидва джозефсонівські контакти однаковими. Спрощена схема 
магнітометра показана на рис. 2.12.  

Її робота описана, докладно, наприклад, в [24]. 
Розвиток технологій виготовлення джозефсоновських 

контактів зосередився в основному на тунельних конструкціях 
(рис. 1.46, а). Саме ця технологія виявилася найбільш надійною і 
саме ця конструкція використовується у більшості СКВІД 
магнітометрів. Але тунельна конструкція, як уже відмічалось, має 
свою особливість. ВАХ тунельного контакту Джозефсона за 
рахунок притаманній їй ємності С має гістерезис (рис. 1.6.). В 
деяких варіантах СКВІД магнітометрів, зокрема тих, що описані 
у наступному підрозділі, саме гістерезис використовується. Але у 
більшості варіантів він заважає і його ліквідують, шунтуючи 
кожний тунельний контакт резистором R. 
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Рис. 2.12. Спрощена схема ПС СКВІД магнітометра 
 

Є три фундаментальні частоти, притаманні ПС СКВІДам: 
1) по-перше, джозефсонівська частота ν1=ІсR/Ф0, де Іс 

критичний струм кожного контакту, Ф0 –квант магнітного 
потоку;  

2) по-друге, резонансна частота контуру СКВІДа 

LC2

1
2

π
=ν , де – індуктивність контуру,  

3) по-третє, гранична частота контакту ν3=1/2πRC.  
Щоб СКВІД працював у безгістерезисному режимі частота 

υ3 повинна бути більшою ν1, звідки випливає умова  Мак-Камбера 
(2.1). ВАХ показаного на рис 2.12 безгістерезисного ПС СКВІД 
магнітометра для двох значень магнітного потоку представлена 
на рис. 2.13. 

При струмі живлення І меншому сумарного, критичного 2Іс, 
напруга на СКВІДі відсутня, а коли І>2Іс  ВАХ асимптотично 
наближається до лінійної, яка описується залежністю V = IRN / 2, 
де RN – нормальний опір одного контакту. Як показано на рис. 
2.13 зліва при зміні зовнішнього магнітного потоку від Фе = nФ0 

до Фе = (n+
2

1
)Ф0 критичний струм змінюється від 2Ісmax до 2Іс 

min. Ці точки дають початок ВАХ, показаним на цьому рисунку 
праворуч. 
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Рис. 2.13. Залежність напруги на ПС СКВІДі в 

результаті зміни критичного струму під впливом зовнішнього 
магнітного потоку через контур [17, 24]. 

 
Виберемо робочий струм живлення Ір трохи більший 2Ісmax. 

Так щоб на СКВІДі була невелика постійна напруга Vmіn. Тоді 
збільшуючи зовнішній потік Фе, отримаємо на виході СКВІДа 
напругу, яка змінюватиметься від Vmin в точках Фе=nФ0 до Vmax в 

точках Фе = (n + 
2

1
) Ф0. Таким чином, СКВІД перетворює 

зовнішній потік, який поступає в його отвір, в напругу з 
функцією перетворення VФ=∂V/∂Фе, яка має максимальну 
крутизну, коли магнітний потік Фе знаходиться поблизу точок 
(2n+1) Ф0 /4, де n - ціле число.  

Залежність напруги V від вхідного потоку в схемі магні-
тометра на рис. 2.12, яка називається сигнальною характеристи-
кою, нелінійна. Щоб забезпечити лінеаризацію залежності 
вихідної напруги від магнітного потоку, використовується нега-
тивний зворотній зв'язок (НЗЗ). Для цього через котушку НЗЗ, 
яка показана в лівій частині схеми, подається струм пропорцій-
ний вихідній напрузі, і змінний струм модуляції з частотою біля 
100 кГц. Перший із них компенсує магнітний потік, що вимірю-
ється, а другий використовується для вузько смугового 
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синхронного детектування. Таким чином вихідний сигнал 
пропорційний струму зворотного зв`язку і отже магнітному 
потоку, потрібному для компенсації потоку, що вимірюється. 
Рис. 2.14 ілюструє основну ідею вимірювальної схеми.  

Тут із рис. 2.13 відтворено фрагмент залежності напруги V 
на СКВІДі від зовнішнього магнітного потоку Фе. Якщо квазі-
постійний потік зміщення, який визначається комбінацією зовні-
нього потоку Фе і потоку зворотного зв`язку, дорівнює nФ0 і до 
нього додається змінний потік з частотою, наприклад, 100 кГц, то 
в кривій V(t) відсутня компонента 100 кГц (рис. 2.14, а).  

Ця компонента з’являється, коли робоча точка зміщується в 

положення, наприклад, (n + 
4

1
) Ф0. Тоді напруга, яка надходить 

до підсилювача з синхронним детектором (рис. 2.12), стає 
синусоїдальною з частотою 100 кГц (рис. 2.14,б). Це справедливо 
для всіх n. 

 

 
  

а б 
Рис. 2.14. Залежність напруги V на СКВІДі від 

зовнішнього магнітного потоку Фе 

 
Підсилювач з синхронним детектором вимірює компоненту 

коливань з частотою 100 кГц і забезпечує вихідний сигнал, який 
подається назад у СКВІД у протифазі таким чином, щоб звести 
сигнал з частотою 100 кГц до найменшого можливого рівня. 
Струм, який подається назад в котушку зворотного зв`язку, є 
таким чином мірою зовнішнього магнітного потоку, який нама-
гається змістити робочу точку з рівня (n + 1/4) Ф0. 
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Залежність напруги V від вхідного потоку при застосуванні 
НЗЗ, тобто у так званому мало сигнальному наближенні 
описується виразами (2.34-2.35) 

 
δV = VΦδΦa + RdynδI = VΦ(δΦa + MdynδI)   (2.34) 

 
Mdyn= – (∂Φa/ ∂I)Vb = Rdyn/VΦ      (2.35) 

 
Тут δV, δΦa та δI – малі відхилення напруги, прикладеного 

магнітного потоку та струму на СКВІДі від відповідних значень 
V, Φa та I в робочій точці. Коефіцієнт передачі VФ=(∂V/∂Фе,)Ib 
описує зміну вихідної напруги від магнітного поля при 
постійному струмі живлення Ib. Динамічний опір Rdyn= (∂V/ ∂I)Φb  
описує зміну вихідної напруги від струму живлення при 
постійному магнітному полі Φa = Фb. Mdyn (2.35) – це струмова 
чутливість СКВІДа, яка часто більш зручна для описування 
струмових ефектів, ніж динамічний опір Rdyn, тому що вона не 
залежить від положення робочої точки та паразитних ефектів у 
СКВІДі.  

Проте, недоліком всіх варіантів СКВІД магнітометрів з 
шунтованими тунельними переходами є відносно низький 
коефіцієнт перетворення магнітного потоку Ф в напругу V. 
Типово це ∂v / ∂Ф=10-100 мкВ/Ф0, де Ф0=2·07·10-15Вб. Типова 
величина білого шуму складає ГцмкФSф /0101 −= , що 

відповідає шуму вихідної напруги 

ГцнВФVSS фv /,/ 10=∂∂= .  

Принциповим рішенням є удосконалення ПС СКВІД магні-
тометрів, яке полягає у використанні додаткового позитивного 
зворотного зв’язку [25, 26], що дало можливість спростити 
електроніку і покращити шумову роздільну здатність СКВІД 
магнітометра завдяки підвищенню коефіцієнта перетворення 
VФ=∂V/∂Фе. При цьому розширяється смуга пропускання до 5 
МГц [26], зникає потреба в модуляції потоку та краще 
узгоджується зв'язок між СКВІДом і електронікою. На рис. 2.15 
показана принципова схема такого магнітометра [25]. 
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Рис. 2.15. Принци-пова (а) та еквіва-лентна (б) схема 

СКВІД магнітомет-ра з позитивним зворотним зв'язком 

 
Позитивний зворотній зв'язок створюється за рахунок того, 

що частина вихідного сигналу відгалужується через ланцюг, що 
включає послідовне з’єднання опору RAPF та індуктивності LAPF 
та подається у вхідну котушку СКВІДа Li за допомогою 
індуктивного зв’язку з взаємоіндукцією МAPF. Оптимальні 
величини параметрів ланцюга та взаємоіндукції підбираються 
експериментально. При цьому коефіцієнт перетворення такого 
СКВІДу GAPF описується виразами (2.35-2.37)  

 

       (2.36) 
 

,  (2.37) 
 

де  - коефіцієнт підсилення ланцюга зворотного зв'язку, а 
струмова чутливість СКВІДу Mdyn описується виразом (2.35). 

Наявність позитивного зв'язку підвищує приблизно в 10 
разів крутизну характеристики V-Ф, як це показано на рис. 2.16. 
Саме на цій ділянці вибирається робоча точка. 
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Рис. 2.16. V-Ф характеристики СКВІда при відсутності 
(пунктир) і наявності (суцільна) позитивного зворотнього 
зв'язку 
 

В результаті додатковий позитивний зворотній зв'язок 
суттєво покращує і шумові характеристики СКВІД магнітометра 
за рахунок збільшення коефіцієнта передачі СКВІДа VФ в GAРF 
разів.  

         (2.38) 
 
Так згідно виразу (2.38) загальний шум СКВІДа з 

урахуванням впливу НЗЗ та підсилювача, який знаходиться при 
кімнатній температурі, включає 3 компоненти – власний шум SФ, 
вихідний шум напруги підсилювача (2-й доданок) та вхідний 
струмовий шум цього підсилювача (3-й доданок). Як правило, 2-й 
доданок дає основний вклад в шум. При практичній величині 
GAРF=10, видно, що його вклад буде зменшений в 100 разів, тобто 
можна зменшити шум схеми до рівня власного шуму СКВІДа (3-
й доданок - струмовий шум підсилювача, зазвичай дає наймен-
ший вклад).  

Проте, недоліком всіх варіантів побудови СКВІД 
магнітометрів з шунтованими тунельними переходами є відносно 
низький рівень вихідних сигналів – десятки мікровольт. У цьому 
зв’язку існують обмеження по чутливості при використанні 
напівпровідникових підсилювачів, працюючих при кімнатній 
температурі. 
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Для вирішення цієї проблеми пропонуються й інші способи 
узгодження виходу СКВІДа з електронікою та зниження шуму. 
Наприклад в [27] між ними включається додатковий СКВІД як 
підсилювач. При цьому теж стає непотрібною модуляція та 
зменшується шумовий вклад підсилювача за рахунок його 
охолодження у 80 разів (з 300 до 4 К). Електроніка зчитування 
значно спрощується, що є особливо важливим при побудові 
багатоканальних (100 і більше каналів) систем для біомагнітних 
досліджень. Загальний коефіцієнт підсилення 2-каскадного 
СКВІД-магнітометра описується виразом (2.39)  

 

,   (2.39) 
 

де Φamp – магнітний потік, що вводиться у СКВІД-підсилювач, 
Mamp – взаємоіндукція між підсилювачем і вхідною котушкою, Rb 

=– опір живлення, включений послідовно зі СКВІДом, VΦ та Mdyn  

(∂V/∂Фе,)Ib – параметри сенсорного СКВІДа згідно (2.34-2.35). 
Іншим напрямком є розробка альтернативних варіантів 

СКВІД магнітометрів з гістерезисними тунельними контактами, 
щоб підвищити вихідну напругу. Про деякі з них йде мова у 
наступному пункті. 

 
 
2.5. Інші принципи побудови магнітометрів на СКВІДах 

 

В попередніх підрозділах описано використання СКВІДа як 
високочутливого перетворювача магнітного поля в струм або 
напругу в аналогових режимах. Але висока швидкість переклю-
чення джозефсонівських тунельних переходів і порівняно велика 
амплітуда імпульсу напруги на СКВІДі служить основою для 
покращення метрологічних характеристик пристроїв при перехо-
ді від аналового до імпульсного режиму роботи. Опишемо два 
варіанта роботи СКВІДа в імпульсному режимі.  

Для аналового режиму СКВІД магнітометрів в попередніх 
підрозділах використовувались тунельні переходи Джозефсона, 
зашунтовані резисторами R (рис. 2.9), щоб уникнути гістерезису. 
Для цього повинна використовуватись умова (2.1). 
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Нанесення таких резисторів при виготовленні СКВІДів з 
застосуванням плівкових методів і фотолітографії значно усклад-
нює технологію. Але для побудови СКВІД магнітометрів можна 
використати СКВІДи і з нешунтованими джозефсонівськими 
переходами, тобто з гістерезисною характеристикою (рис. 1.6). В 
таких СКВІДах напруга V не залежить від величини магнітного 
поля. Від нього залежить лише величина критичного струму. В 
[28] нами запропоновано міряти критичний струм СКВІДа в 
залежності від магнітного поля шляхом періодичної зміни стану 
тунельних переходів СКВІДа від V = 0 до V ≠ 0 і навпаки. 
Спрощена блок-схема такого магнітометра показана на рис. 2.17. 

 

 
 

Рис. 2.17. Блок-схема імпульсного СКВІД магнітометра 
 

Основним вузлом тут є блок вимірювання критичного 
струму 1. В ньому формується лінійно наростаючий струм через 
СКВІД. При досягненні цим струмом критичного значення 
СКВІД переключається в стан з напругою. Імпульс, який при 
цьому виникає, надходить до підсилювача 3 і за допомогою 
тригера 4 припиняє заряд накопичувальної ємності на рівні нап-
руги, пропорційної величині критичного струму СКВІДа. Для  
підвищення чутливості магнітометра вхідний магнітний потік 
модулюється прямокутними імпульсами модулятора 5. Чутливі-
сть підсилювача при цьому допускається на 1-2 порядки нижчою, 
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ніж для відомих магнітометрів на ПС СКВІДах, а імпульсний 
режим забезпечує високу завадо захищеність пристрою.  

При частоті опитування СКВІДа 100 кГц шумовий потік 
СКВІДа складав 2,7⋅10-5Ф0 Гц

-1/2. Цю цифру вдалося знизити 
удвічі, використовуючи мінімальний критичний струм, коли пе-
реключення СКВІДа відбувається не на всю енергетичну щіли-
ну. Ці результати узгоджуються із результатами [29]. 

В [28] нами знайдено, що шум зовнішньої електроніки 
визначається нестабільністю часу затримки зупинення заряду 

ємності δt3 і частотою опитування СКВІДа F 
 

δФ = 
2

F
δt3Ф0Гц

-1/2                             (2.40) 

 

При δt3 = 0,05 мкС і частоті 30 кГц він склав 4,3⋅10-6Ф0 Гц
-1/2. 

Це менше ніж шум самого СКВІДа. 
Розглянутий імпульсний СКВІД магнітометр був перехід-

ним етапом до розробки СКВІД магнітометра на основі релакса-
ційних коливань, які виникають, коли СКВІД зашунтувати послі-
довно з`єднаними індуктивністю Lp і опором Rp. Частота таких 
коливань знаходиться у функціональній залежності від вхідного 
магнітного потоку [29]. Нами були виконані дослідження релак-
саційних коливань [30]. 

На умовах виникнення і стійкості коливального процесу 
відбивається багато факторів, але при низьких частотах ними 

можна знехтувати і частоту ƒ коливань визначити формулою, яка 
була знайдена в [31] для одиночного джозефсонівського 
переходу, зашунтованого LpRp ланцюгом:  
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де І - постійний струм живлення, Іс - залежний від магнітного 

поля критичний струм СКВІДа, τ = Lp / Rp.  
На рис. 2.18 наведена вимірювальна схема для дослідження 

коливальних релаксаційних процесів. При включенні струму 
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живлення І в ланцюгу СКВІД - RpLp виникають релаксаційні 
коливання, які поступають на вхід підсилювача 1. 

До виходу підсилювача 1 підключений перетворювач 
частоти в напругу 2, який складається із формувача імпульсів 
однакової вольт-секундної площі 3, фільтра нижніх частот 4 і 
підсилювача постійного струму 5, напруга на виході якого 
змінюється пропорційно зміні частоти релаксаційних коливань і 
відображається на екрані осцилоскопа. Генератор 6 подає струм в 
сигнальну котушку Lc і одночасно запускає горизонтальну 
розгортку осцилоскопа. 

 

 
 

Рис. 2.18. Вимірювальна схема для дослідження 

релаксацій-них коливань у СКВІДі 
 

 
 

Рис. 2.19. Залежності частоти релаксаційних коливань ƒ 

від величини магнітного поля при різних струмах живлення І 
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Типові залежності частоти релаксаційних коливань від 
величини магнітного поля при різних струмах живлення І 
показані на рис. 2.19.  

Криві 1-5 відповідають величинам струму живлення І = 

55⋅10-6, 60⋅10-6, 65⋅10-6, 70⋅10-6, 80⋅10-6 А.  

Видно, наскільки сильно частота коливань ƒ залежить від 
струму живлення І, що особливо помітно із рис. 2.20, крива 1. Це 
значний недолік. Але його можна позбавитись, застосовуючи 

додаткове зміщення Ізм в котушці Lзм (рис. 2.20) в межах 
2

0Ф . 

 
 

Рис. 2.20. Залежність частоти ƒ від струму живлення: 1) 

без додаткового зміщення; 2) – з додатковим струмом 

зміщення І зм  

 

Виявляється можна підібрати такий струм зміщення, при 

якому на кривій ƒ(І) виникає поличка (крива 2 на рис. 2.20). 
Вибір робочої точки у центрі полички приводить до того, що 

зміна струму живлення в межах ±10% не викликає помітних змін 
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частоти. Цей факт має принципове значення при створенні 
СКВІД магнітометрів .  

Таким чином, особливості автоколивальних характеристик 
СКВІДа вказують на можливість досягнення при побудові СКВІД 
магнітометрів високих параметрів по чутливості, точності і 
завадозахищеності при порівняно простій схемотехніці. І це було 
доведено нами на практиці. 

Залежність частоти релаксаційних коливань в СКВІДі від 
магнітного поля використана нами для розробки базового СКВІД 
магнітометра «Курс-М.» Принцип його роботи пояснює блок-
схема на рис. 2.21. Генератор релаксаційних коливань (ГРК) – це 
двоконтактний гістерезисний СКВІД, зашунтований послідовно 
включеним опором R та індуктивністю L. 

 

 
Рис. 2.21. Блок-схема імпульсно-релаксаційного СКВІД 

магнітометра 
 

При включенні джерела струму 1 ГРК починає генерувати 
імпульси релаксаційних коливань з частотою, яка залежить від 
величини магнітного потоку Фе, що проникає в контур СКВІДа. 
Релаксаційні імпульси через імпульсний підсилювач 2 потрап-
ляють на компаратор-формувач імпульсів 3, який відсікає ампулі-
тудні шуми, а також формує імпульси однакової вольт-секундної 
площі. Далі імпульси поступають на інтегратор 4. Напруга на 
його виході визначається частотою релаксаційних імпульсів і 
використовується для формування сигналу зворотного зв`язку 
(ЗЗ), який через індуктивність Lзз компенсує магнітний потік, що 
вимірюється. Цей же сигнал через буферний повторювач 5 
подається на вихід магнітометра. 
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Необхідно відмітити, що принцип побудови СКВІД 
магнітометрів на основі релаксаційних коливань в останні роки 
викликає чималий інтерес в багатьох країнах [32-42].  

Наведемо два приклади. В [43] повідомляється про розробку 
багатоконтурного СКВІД магнітометра для багатоканальної 
магнітоенцефалографічної системи. Топологія магнітометра 
зображена на рис. 2.22, в якому використовується імпульсно-
релаксаційний принцип. 

Особливістю цієї конструкції є, те що кільце СКВІДа 
складається з 8-ми контурів (приймальних антен магнітного 
поля), які для зменшення його індуктивності з’єднані паралельно. 

 

 
 

Рис. 2.22. Топологія багатоконтурного СКВІД 

магнітометра 
 
Релаксаційні коливання виникають завдяки опору Ra і 

індуктивності Lа, яка одночасно служить елементом позитивного 
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зворотнього зв’язку. Роздільна здатність по магнітному полю 

склала 2,2 фТл / Гц на частоті 1 кГц. 

Другий приклад наведемо із [44]. Тут використовуються два 
СКВІДи, які охоплені спільним Rp–Lp ланцюгом (рис. 2.23), опір 
Rd -допоміжний. Він служить для послаблення Lc резонансу.  

Верхній СКВІД сигнальний, на який подається вхідний 

сигнальній потік φ . А нижній СКВІД референтний. Його 

критичний струм регулюється потоком φ ref. При достатній 

величині струму живлення І релаксаційні коливання виникають у 
СКВІДі з меншим критичним струмом Іс, а інший СКВІД 
залишається у надпровідному стані. 

 

 
 

Рис. 2.23. Схема подвійного релаксаційного СКВІД 

магніто-метра [44] 

 

Період коливань визначається складовими t0 - час 
знаходження СКВІДа у надпровідному стані і tv - час 
знаходження його у стані з напругою U∆ : 
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Відповідно до (2.42) і (2.43) частота релаксаційних коливань 
визначається формулою: 

v

r
tt +

=ƒ
0

1
,                                      (2.44) 

яка повністю співпадає з формулою (2.41), для простого 
релаксаційного СКВІД магнітометра з одним СКВІДом. Даний 
СКВІД магнітометр працює як компаратор критичних струмів Іс1 
і Іс2, якщо Іс2 > Іс1 нижній СКВІД знаходиться в надпровідному 
стані і вихідна напруга дорівнює нулю. І лише, коли Іс2 < Іс1 , 
нижній СКВІД починає генерувати релаксаційні коливання.  

Оскільки критичний струм Іс1 залежить від величини 
сигналу Ф, то величину перетворення цього сигналу в вихідну 
напругу δU/δФ можна значно збільшити. В [44] вона доведена до 
2-7 мВ/Ф0, в той час як у традиційних СКВІД магнітометрах 
складає лише 50-100 мкВ/Ф0. В [44] експериментально показано, 
що такий СКВІД-магнітометр може працювати з частотою до 3 
ГГц і в майбутньому навіть до 14 ГГц. 

В останні роки здійснюються спроби створення цифрових 
СКВІДів [45, 46]. У таких магнітометрах могли б бути більш 
висока швидкодія і значно широкий динамічний діапазон завдяки 
тому, що вони доповнюються можливістю рахування кількості 
квантів магнітного потоку, які пронизують антенний контур. Їх 
доцільно було б використовувати для вимірювання магнітних 
полів в широкому діапазоні їх величин і змін.  

Наприклад, якщо в аналогових СКВІД-магнітометрах 
швидкодія обмежується приблизно 106 Ф0/с, рідше 107 Ф0/с то в 
[47] називається цифра 109 Ф0/с. Розробки, на жаль, поки що в 
такому стані, що розраховувати на їх застосування для 
вимірювання особливо слабких сигналів, як наприклад, в 
нейромагнетизмі, не доводиться. В [48] розрахункова чутливість 

склала лише 122 ФТ / Гц , тобто на 2 порядки гірша, ніж 

потрібно. Другий недолік – це велика кількість джозефсонівських 
контактів, яка необхідна крім тих, що знаходяться в самих 
СКВІДах. В [49] їх потрібно декілька сотень, у [47] їх кількість 
зменшена до 20, але це також чимало. 

Раніше теж були спроби створення цифрових СКВІД 
магнітометрів. В [50] електроніку зворотного зв’язку СКВІД 
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градієнтометра було замінено сигнальним процесором з аналого-
цифровим та цифро-аналоговим перетворювачами. На жаль  
випробування показали, що потоковий шум приладу майже на 
порядок більший, ніж у аналогового СКВІД градієнтометра. 
Автори [50] пояснюють це недосконалістю електронних схем і 
елементів зв’язку і стверджують, що все це можна подолати і 
добитись шумових характеристик не гірших ніж у аналогових 
варіантів. 

 
 

2.6. Трансформатори потоку 
 

Через власні шуми індуктивність L СКВІДа не може переви-
щувати певну межу [51] 
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тобто одиниць або долей наногенрі, що відповідає діаметру 
кільця в долях міліметра. 

Тому, незважаючи на надвисоку чутливість, в СКВІД 
потрапляє досить малий магнітний потік. Дійсно, мінімальний 
сигнал, який може сприймати сучасний СКВІД магнітометр, 
складає порядку 10 фТ. Ця магнітна індукція в контурі СКВІДа 
площею 0,1 мм2 створює магнітний потік лише 5⋅10-7 Ф0, що 
значно менше шуму самого СКВІДа. 

Щоб подолати цю проблему, над СКВІДом розміщують 
багатовиткову вхідну котушку. СКВІД з цією котушкою по суті є 
гальванометром, здатним вимірювати різні фізичні величини, 
перетворені у струм. 

Для збільшення інтегральної чутливості при побудові 
СКВІД магнітометрів застосовують так звані трансформатори 
потоку (рис. 2.24) 

Найпростіший варіант трансформатора потоку (рис. 2.24, а) 
застосовується при вимірюванні величини магнітного поля. Він 
складається звичайно із одновинтової антенної петлі відносно 

великого діаметра (10 ÷ 20 мм) з індуктивністю Lp і вищезгаданої 
багатовиткової вхідної котушки СКВІДа з індуктивністю Lі, 
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з`єднаних між собою в надпровідний контур. При цьому сам 
СКВІД разом з вхідною котушкою поміщається в надпровідний 
екран, так що для вимірюваного магнітного потоку залишається 
доступним лише антенна петля.  

 

 
а 
 

 
б 
 

 
в 

 
Рис. 2.24. Надпровідний трансформатор потоку: а – 

магніто-метр; б – градієнтометр другого порядку; в – 
градієнтометр першого порядку 
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Вхідна котушка, розміщується безпосередньо над контуром 
СКВІДа або в самому його контурі для забезпечення 
максимального коефіцієнта зв`язку 

 

k2 = М2/ LіL < 1                                      (2.46) 
 

Струм Іе, який завжди протікаючий менше одиниці у вхідній 
котушці, створює в контурі СКВІДа магнітний потік 
 

Фе = МІе = k(LіL)1/2Іе,                                (2.47) 
 

який служить вхідним сигналом для СКВІДа. 
Оскільки антенна петля з площею Sp і вхідна котушка 

СКВІДа створюють надпровідний контур, то зміна магнітного 

потоку δΒSр в антенній петлі викличе відповідну зміну струму  
δФе магнітного потоку в контурі СКВІДа. 

Нехай у вхідній котушці буде N витків, індуктивність 
кожного із яких Li. Тоді Li = Li′N

2. 
Загальний потік через контур трансформатора потоку 

дорівнює нулю за рахунок того що його складові компенсують 
одна одну. Таких складових є три. Це потік δΒSр через антенну 
петлю. Саме він вимірюється. Друга складова δІцМN получається 
в результаті зворотного впливу струму Іц в контурі СКВІДа на N 
витків вхідної котушки. Очевидно, що ці дві складові повинні 
урівноважуватись потоком δІе(Lp+Li), який створюється струмом 
Іе в індуктивностях Lp і Li.  

Таким чином, 
 

δΒSр + δІцМN = δІе(Lp + Li),                            (2.48) 
 

Враховуючи (2.46) і те, що δІц = δФе / Li , отримуємо 
 

δФе = δВSp
( )

LNkLL

LLk

ip

i

2

2
1

−+
 .                                (2. 49) 

Формула (2.49) показує, що для збільшення коефіцієнта 
перетворення магнітного поля δΒSр у вхідний потік СКВІДа δФе 
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необхідно по можливості збільшувати коефіцієнт зв`язку 
трансформатора потоку.  

Потрібно мати на увазі, що максимальна чутливість 
магнітометра забезпечується коли імпеданси антени і вхідної 
котушки СКВІДа однакові (Lp=Li). 

В перших СКВІД магнітометрах антенну петлю або антену 
робили із надпровідного дроту. В останні роки застосовуються 
мікроелектронні технології, які дозволяють на одному чіпі 
виготовляти і СКВІД, і вхідну котушку, і антену. Така конст-
рукція забезпечує хороший зв'язок зі СКВІДом, надійність при 
термоциклюванні і повторюваність при серійному виробництві.  

 

  

 

Рис. 2.25. СКВІД магнітометр розміром 81 мм2
 і 

мініатюрний повністю інтегральний СКВІД магнітометр 

розміром 10 мм2
 [52] 

 
Як наприклад на рис. 2.25, показані два інтегральних СКВІД 

магнітометра. Один із них має розмір антени лише 10 мм2. В [52, 
53] магнітометр детально проаналізовано і показано, що він 
анітрохи не гірший по чутливості, ніж СКВІД магнітометр 
більшого розміру, який показано на тому ж рисунку. 

В мікросхемі цього мініатюрного СКВІД магнітометра крім 
СКВІДа розміром 16 мкм знаходиться і трансформатор потоку і 
елементи зворотного зв’язку. Антена  трансформатора потоку 
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розміром 3мм х 3 мм з’єднана з вхідною котушкою із 8 витків. 
Індуктивність контуру СКВІДа і вхідної котушки відповідно 250 
nГ і 14,7 nГ, індуктивність антени 7,7 nГ.  

Відомо [54], що мінімальна величина шумового потоку в 
СКВІД магнітометрі отримується при умові Li = Lp. 

Маючи надвисоку чутливість, СКВІД магнітометр реагує на 
всі магнітні сигнали, які до нього доходять – і корисні і завади. 
Коли необхідно вимірювати сигнали від віддалених джерел, як 
наприклад, у геофізичних дослідженнях, то СКВІД магнітометр 
використовується в режимі магнітометра, який хватає все підряд. 
Але при вимірюваннях ближніх сигналів , як наприклад, в 
магнітокардіографії, дальні сигнали, є завадами. Вони можуть в 
тисячі разів перевищувати корисні сигнали, і тому необхідно їх 
відсікати. Для цього використовуються градієнтометричні 
конструкції трансформаторів потоку (рис. 2.24, б-в). 

Інтенсивність поля магнітного диполя, який знаходиться на 
відстані Z, падає пропорційно Z3. Тому якщо джерело поля 
знаходиться на великій відстані, то в обох петлях, між якими 
відстань в на рис. 2.24, б (база) складає одиниці сантиметрів, поле 
практично однакове. А оскільки петлі включені зустрічно, то 
дальній сигнал до СКВІДа не доходить. У той же час якщо об`єкт 
досліджень знаходиться на відстані, меншій в (типово 0,3 в), то 
градієнт сигналу біля антени значний. Тому ближня сигнальна 
антенна петля його сприймає, а до другої компенсаційної, петлі 
сигнал доходить значно слабшим. Тобто по відношенню до ближ-
ніх сигналів СКВІД-градієнтометр являється магнітометром. А 
сигнали, які знаходяться на відстані більшій 300 в, відсікаються 
на 99% (рис. 2.26).  

Для подальшого ослаблення віддалених сигналів застосову-
ються градієнтометри другого порядку (рис. 2.24, в), які міряють 
другу просторову похідну магнітного сигналу і зменшують 
завади на 99 %, що знаходяться значно ближче – на відстані 100в 
(рис. 2.26) [55]. 

Іще сильніше деякі завади ослабляються в градієнтометрах 
третього порядку. Проте, останній застосовується досить рідко, 
наприклад при реєстрації магнітокардіограми дитини в утробі 
матері. 
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Рис. 2.26. Сигнал на виході градієнтометрів порівняно з 
магнітометром 

 
Ефективне ослаблення віддалених сигналів в градієнтометрі 

можливе лише при умові добре збалансованих сигнальної і 
компенсаційної петель. Для цього застосовуються електронні 
методи і/або надпровідні пластинки, які розміщують в петлях. 
Завдяки досконалому балансу вдається експлуатувати градієнто-
метр при наявності завад величиною міліТесла, міряючи сигнали 
в діапазоні фемтоТесла. 

Відомо інші методи балансування. Наприклад у [56] 
пропонується використовувати систему декількох котушок 0,5м х 
0,5м змонтованих по заздалегідь розрахованій топології в системі 
розміром 1,5м х 2м таким чином, щоб магнітні поля струмів в цих 
котушках разом із зовнішніми полями забезпечили однорідність 
поля в певному об’ємі (у [56] в циліндричному об’ємі діаметром 
50 мм і висотою 225 мм). 

Можливі методи компенсації сильного постійного магніт-
ного поля в місці вимірювань за допомогою електромагніта, який 
перешкоджає попадання в СКВІД магнітного поля > 20мТ. В цьо-
му випадку СКВІД під’єднується NbTi дротами, які витримують 
магнітне поле до 10 Т, або NbSn при полях до 20 Т. 
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Необхідно відмітити, що крім показаних на рис. 2.24 
конструкцій трансформаторів потоку, застосовуються й інші 
конструкції градієнтометрів. Деякі із них показані на рис. 2.27 
[55]. 

 

 
                            а                                б                                   в 

 

Рис. 2.27. Варіанти конструкцій градієнтометричних 
антен: 

а) – планарний градієнтометр 1-го порядку, б) – 
асиметричний градієнтометр 2-го порядку, в) – радіальний 
градієнтометр 2-го порядку 

 
Перевагою конструкції, показаної на рис. 2.27, б є те що 

індуктивність сигнальної котушки, яка має менший діаметр, 
можна виконати значно більшою і таким способом підвищити 
чутливість приладу. Інша перевага сигнальної котушки меншого 
діаметру – більша просторова роздільна здатність. Можна змен-
шити індуктивність і компенсаційної котушки, якщо вона має 
декілька (N) витків з індуктивністю LN кожний. Витки необхідно 
розсунути. Тоді загальна індуктивність компенсаційної котушки 
буде LNN замість LNN2. 

Градієнтометричні антени із дроту можна застосовувати 
лише в одноканальних і малоканальних СКВІД магнітометрич-
них системах. Хоч є приклад застосування і в 75-канальній сис-
темі [57], але це виняток. Коли кількість каналів досягає 500 [52], 
то доводиться застосовувати мікроелектронні технології [58, 59]. 

В інтегральних градієнтометрах досконалий баланс 
забезпечується уже при виготовленні градієнтометричних антен. 
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Прикладом може бути плівковий градієнтометр з базою 4 см і 
двома 2см х 2см антенами, підключеними до тонкоплівкового 
СКВІДа [60]. Така велика база потрібна для забезпечення високої 
чутливості до джерела поля, яке знаходиться глибоко, наприклад, 
у магнітокардіогафії.  

В такій градієнтометричній антені забезпечено баланс 10-4 
за рахунок того, що неточність фотографії на довжині 48 мм 
склала не більше 5 мкм. Треба мати на увазі, що планарний 
градієнтометр застосовується для вимірювання тангенціальної 
складової магнітного поля. Деколи це має деякі переваги [61, 62].  

Цікава конструкція інтегрального градієнтометра реалізова-
на в [63] (рис. 2.28).  

 

 
 

Рис. 2.28. Конструкція і еквівалентна схема 
інтегрального СКВІД градієнтометра  
 

Тут СКВІД, еквівалентна схема якого показана на рисунку, 
повністю співпадає із описаним раніше завадостійким СКВІДом 
[20-21]. Можливо, саме завдяки внутрішній завадозахищеності 
цього СКВІДа авторам [63] вдалося зняти у центрі міста без 
магнітоекранованої камери досить якісні магнітокардіограми без 
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перешкод. Вони запевняють, що в запропонованій ними конст-
рукції градієнтометричної антени можна досягти балансу 10-5. 

Інколи в планарних конструкціях СКВІД магнітометрів, 
антена є частиною самого контура СКВІДа. Такий інтегральний 
сенсор спрощує побудову багатоканальних систем. 

 
 
2.7. Шумові характеристики і чутливість СКВІД 

магнітометрів 

 

Як уже неодноразово відмічалось, СКВІД магнітометри 
мають рекордну чутливість до магнітного поля, але і вона 
обмежена шумами. Відомі три основні фундаментальні 
механізми шуму, які обмежують чутливість СКВІДа: теплові 
флуктуації, білий шум і шум типу 1/ƒ.  

Завдяки сильній залежності надпровідних властивостей, зок-

рема енергетичної щілини ∆(Τ), тобто енергії, необхідної для 
роз`єднання куперівських пар, критичного струму Іс, поверхне-
вого опору Rc, особливо поблизу Тс базові параметри СКВІДа 
змінюються як функція температури. 

А взагалі варіації температури у типовому СКВІДі викли-
кають флуктуації магнітного потоку на рівні n0,1 Ф0/К [55]. 
Оскільки СКВІДи працюють у рідкому гелії, то на робочу 
температуру впливає атмосферний тиск, який може бути різним в 
залежності від застосування СКВІД магнітометра. Наприклад, 
при геофізичних вимірюваннях прилад може знаходитись в 
глибокій шахті, під водою або в повітрі. Треба мати на увазі, що 
зміна атмосферного тиску 760 Тор на 1 Тор викликає відповідну 
зміну температури гелію на 1,5 мК. При застосуванні 
рефрижераторів замкнутого циклу коливання температури 

можуть досягати ±
2

1
 К з частотою 1 Гц. 

Тому необхідно працювати при температурі нижче 
2

1
 Тс. 

Якщо ніобієвий СКВІД працює при Т = 4,2К, то ця вимога 
автоматично виконується, бо Т / Тс = 0,44. 

Але цього не достатньо. Тому застосовують контроль темпе-
ратури і/або масивне тіло, яке повинне згладжувати температуру. 
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Другим джерелом зниження чутливості СКВІД магнітометрів є 
білий шум. В високочастотних СКВІДах він пропорційний 1/√ƒ, 

де ƒ - частота накачки (рис. 2.3) [55]. У ВЧ СКВІД магнітометра з 
частотою накачки 19 МГц типова величина білого шуму складає 
10-28 Дж/Гц. Якщо частоту накачки збільшити до 180 МГц, то 
білий шум зменшиться утричі, але при цьому сильно 
ускладнюється електроніка. 

Значно менші шуми в ПС СКВІД магнітометрах. Зупини-
мось на походженні шумів в них детальніше. Різні конструкції 
СКВІДів можна порівняти по їх енергетичній чутливості до 

магнітного потоку Lфn

22 2κ/ , де nф - потоковий шум на Гц1/2, L – 

самоіндуктивність СКВІДа, к – коефіцієнт зв’язку СКВІДа і 
вхідної котушки. Деякі автори пропонують порівнювати СКВІДи 

без коефіцієнту зв’язку к, тобто по величині LФn 22 / . Щоб знайти 

ту мінімальну зміну магнітного потоку, яку може зарахувати 
СКВІД магнітометр, необхідно перш за все знати шум напруги на 
СКВІДі, що СКВІД побудовано оптимальним чином, тобто що 

виконується, умова 12 0 ==β ФLIe / , яка визначає максимальну 
глибину модуляції, критичного струму ∆Іс / Іс, а отже 
максимальну амплітуду V(Ф), і умова βс=2πR2IcС/Ф0=1, яка 
гарантує безгістерезисний режим роботи СКВІДа (2.1) Sv(ƒ), 
який виникає завдяки наявності шунтуючих опорів R, 
дорівнюватиме [18] 

 

Sv(ƒ)=16kBTR,                                    (2.50) 

 

де kB – постійна Больцмана, Т – температура. 
Величина Sv(ƒ) еквівалентна шумовому потоку в контурі 

СКВІДа 
 

Ф (Sфn =2 ƒ)=16кВТ(L2/R)                              (2.51)  

 

і електромагнітній енергетичній чутливості в полосі 1Гц: 
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Е=16кВТ(LC)1/2Дж/Гц .                               (2.52) 

 

Із (2.52) видно, що для зменшення енергетичного шуму 
необхідно зменшувати параметри L і C. Але суттєве зменшення L 
(наприклад до 1 пГн), яке пов’язане з мініатюризацією контуру 
СКВІДа, приведе до неможливості розмістити над СКВІДом 
вхідну котушку необхідної величини (наприклад, 1 мкГн), щоб 
отримати задану чутливість СКВІД магнітометра. 

Ємність С джозефсонівського контакту теж непросто змен-
шувати. При обраній технології, яка визначає матеріал і товщину 
бар’єра, залишається тільки площа контакту, яку в принципі 
можна зменшувати до субмікронних розмірів, але це теж 
непросто. 

Із (2.52) видно, що енергетичний шум зменшується також зі 
зниженням температури. Але якщо опуститись нижче 1К, то 
шуми вхідного підсилювача можуть стати домінуючими. 

Взагалі немає підстави надіятись, що чутливість СКВІДа 
можна підвищувати необмежено. У [18] повідомляється, що 
чисельне моделювання оптимізованого СКВІДа визначило 
мінімальну величину Е/1Гц. Цією величиною є h – постійна 
Планка. Правда, в інших джерелах того ж періоду [64] ця міні-
мальна величина називається, як 3h. Така ж цифра трохи раніше 
називалась в [65]. Для визначення потокової чутливості СКВІДа – 

формула (2.51) при умові β=βс перетворюється в  
 

2132 16 /)( CLTkФ BN π=  .                         (2.53) 

 

При тій же умові β=βс формула (2.52) перетворюється у 
вираз Е/1Гц=9kВТ/R, який використовується досить часто поряд  
з (2.52). 

Енергетичну чутливість магнітометра дійсно можна довести 

майже до рівня постійної Планка h=6,6⋅10-34 Дж/Гц, якщо 
розірвати зворотний зв`язок і зменшити динамічний діапазон. 
Але в СКВІД магнітометрах для практичних застосувань повинен 
бути і зворотний зв`язок і широкий динамічний діапазон. Тому 
комерційно доступні зразки ПС СКВІД магнітометрів мають 
рівень шуму до 10-31 Дж/Гц, а в [59] досягнуто 4*10-32Дж/Гц. 
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Найбільш неприємний шум – це шум типу 1/ƒ, який 
проявляється на наднизьких частотах, і заважає проводити точні 
вимірювання в біології, медицині, геофізиці тощо. Характер 1/ƒ 
шуму для трьох типів СКВІД магнітометрів продемонстровано на 
рис. 2.29.  

Амплітуда шуму і його характерні частоти залежать від 
геометричних розмірів тунельного переходу, його матеріалу і 
флуктуацій температури, критичного струму і магнітного потоку. 
Зменшити 1/ƒ шум на самих низьких частотах можна замінивши 
постійний струм живлення І  імпульсним (рис. 2.14). Таким 

способом вдається здвинути коліно, де шум 1/ƒ зрівнюється з 
білим шумом. Велике значення має і матеріал джозефсонівських 
переходів (рис. 2.29, б, в). 

 

 
 

Рис. 2.29. Енергетична чутливість деяких СКВІД 

магніто-метрів в залежності від частоти: а – ВЧ СКВІД 
магнітометр; б – ПС СКВІД магнітометр з недосконалими 
переходами Джозефсона на основі аморфного кремнію; в – ПС 
СКВІД магнітометр з високоякісними переходами Джезофсона на 
основі AlOx [55] 
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У комерційних зразків ПС СКВІД магнітометрів 1/ƒ коліно 

звичайно знаходиться на частоті 0,1-0,5 Гц. Шуми 1/ƒ викли-
каються також і рухом кріогенної рідини в кріостаті.  

При зануренні СКВІДа в рідкий гелій, а іноді й під час 
роботи надпровідні плівки можуть захоплювати магнітні вихори, 
які рухаючись під впливом коливань температури викликають 
додатковий шум в залежності від того, на якій відстані від отвору 
СКВІДа знаходяться. У цьому випадку звичайно СКВІД нагрі-
вають до температури вище критичної і вихори зникають.  

 

 
 

Рис. 2.30. Енергетичний спектр потокового шуму до і 
після розмагнічування [67] 

 
В [66] запропоновано, як обійтись без нагріву. По-перше, 

при виготовленні СКВІДа необхідно вибрати, щоб всі основні 
плівкові елементи були вузькими (∼1 мкм), а по-друге, якщо 
вихор появився, то потрібно опромінити СКВІД магнітним полем 
частотою декілька сотень мГц і амплітудою еквівалентною в 
тисячу Ф0 в СКВІДі, повільно знижуючи її до нуля. Із рис. 2.30 
видно, наскільки таке розмагнічування ефективне. 

Чутливість СКВІД магнітометра визначається з одного боку 
розглянутими шумами самого СКВІДа, а з іншого – параметрами 
трансформатора потоку, зокрема антенної котушки. Антенна 
котушка і СКВІД-сенсор знаходяться у кріогенному середовищі, 
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а все інше - при кімнатній температурі. Звичайно СКВІД-сенсор, 
як уже відмічалось, вміщують у надпровідний екран для 
уникнення магнітних перешкод (рис. 2.31 – 2.32). 

 
 

Рис. 2.31. Типова спрощена схема СКВІД магнітометра 
(прямокутником із суцільної лінії зображено надпровідний екран) 
 
 

 
 

Рис. 2.32. Вигляд СКВІД магнітометра (циліндр – 
ніобієвий корпус (капсула), який слугує надпровідним екраном) 
 

Зміна ∆Β магнітної індукції в антені викликає зміну струму ∆І в 
контурі, так що виконується очевидна умова 
 

∆Ф = NA∆B = (Lp+Li) ∆I ,                          (2.54) 
 

де N і A- число витків і площа антени, Lp- індуктивність антени, 
Li- вхідна індуктивність, в яку включено зворотний вплив 
СКВІДа. СКВІД-сенсор, антену і вхідну котушку необхідно 
з`єднати так, щоб з`єднання мало мінімальну додаткову 
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індуктивність, яка вноситься в (2.54). Для цього звичайно 
використовується звита пара надпровідних дротів, наприклад із 
NbTi. Така пара має індуктивність ∼0,3 мкГ/м. А індуктивність 
самої антени із дроту можна підрахувати по формулі [55]: 
 

Lp = µ0N
2R [ln (

r

R8
) - 2] ,                         (2.55) 

 

де µ0 = 4π⋅10-7 Г/м, R - радіус антени, r – радіус дроту. 
Як видно із (2.54) і (2.55) чутливість СКВІД магнітометра 

зростає при збільшенні діаметру антени. Її максимальний розмір 
визначається кількістю каналів і діаметром горловини кріостату, 
який обмежується, в свою чергу, допустимою швидкістю випаро-
вування рідкого гелію й жорсткістю дна кріостату, яке повинне 
бути якомога тонким. Найбільша чутливість по магнітному полю 

у сучасних ПС СКВІД магнітометрів досягає 1,5ƒ Т/√Гц, а 
енергетична чутливість, як уже повідомлялось, 4·10-32Дж/Гц [59]. 

Але необхідно мати на увазі, що збільшення діаметру 
антени погіршує просторову роздільну здатність. 

 

Висновки 

 

СКВІД – це найчутливіший сенсор магнітного поля, який 

упритул підійшов до квантової межі ħ=6,63⋅10-34 Дж. В основі 
роботи СКВІДа лежить поєднання явища квантування магнітного 
потоку у надпровідному контурі і стаціонарного ефекту Джозеф-
сона, який проявляється, наприклад у тунельному переході, що 
складається із двох надпровідних плівок, розділених тонким (до 
50 нм) ізоляційним бар`єром. Існує два основних типи СКВІДів: 
високочастотний (ВЧ) СКВІД з одним джозефсонівським перехо-
дом і СКВІД постійного струму (ПС) з двома переходами. 

Зміни магнітного потоку, які сприймає СКВІД, можуть 
розпізнаватись з роздільною здатністю до 10-6 Ф0 / √Гц, де         
Ф0 = 2,07⋅10-15 Вб - квант магнітного потоку. 

Висока чутливість СКВІД магнітометрів визначається ма-
лою величиною Ф0, яка установлює вимірювальну шкалу для 
магнітного потоку. Важливим також є низький рівень шуму 
приладу, яка визначає чутливість на багато порядків вищу за Ф0. 
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Магнітометр на основі СКВІДа працює разом з надпровід-
ним трансформатором потоку –  багатовитковою вхідною котуш-
кою з`єднананою послідовно з антенним кільцем. Це дає 
можливість досягти чутливості в декілька фемтоТесла.  

Якщо трансформатор потоку виконано по градієнтомет-
ричній схемі, то він відсікає досить сильні однорідні магнітні 
поля (наприклад магнітне поле Землі 50 мкТ), зберігаючи 

чутливість порядку 20 фТ/√Гц. 
Основою для вимірювання магнітного поля за допомогою 

СКВІДа є періодична залежність його критичного струму з 
періодом Ф0 від магнітного потоку, який пронизує контур 
СКВІДа. На ПС СКВІД звичайно подається певний струм 
зміщення, який його утримує в стані невеликої напруги. Реєстра-
ція вхідного потоку звичайно проводиться шляхом вимірювання 
на СКВІДі напруги з застосуванням модуляційної техніки. 

Інакше працює ВЧ СКВІД. Тут періодичною функцією 
вхідного магнітного потоку є ВЧ імпеданс СКВІДа. Зміни цього 
параметра реєструються резонансним контуром LC, який 
зміщується струмом від ВЧ джерела.  

У більшості застосувань по вимірюванню магнітного потоку 
СКВІДи використовуються як нуль-детектори. Для цього сигнал, 
пропорційний вихідному, подається назад в котушку модуляції, 
так що загальний потік в СКВІДі утримується на одному рівні.  

Такі параметри СКВІДа як чутливість, межі шумів, індук-
тивність і ємність залежать в значній мірі від зовнішньої електро-
ніки, робочої частоти, типу джозефсонівських переходів і конст-
рукції самого СКВІДа. 

Енергетична чутливість СКВІД магнітометра має розмір-
ність Дж/Гц. Типовий діапазон складає від 10-28 Дж/Гц до 10-30 
Дж/Гц. Інший параметр СКВІД магнітометра – це швидкодія. 
Вона означає, з якою максимальною швидкістю на вході СКВІДа 
може змінюватись магнітний потік. Швидкодія виражається в 
квантах потоку в секунду і знаходиться в діапазоні від 104 до 
106Ф0 / с. 

Традиційно СКВІДи як високочутливі перетворювачі маг-
нітного поля в струм або напругу використовуються в аналогових 
режимах. Але висока швидкість переключення джозефсонівських 
переходів і порівняно велика амплітуда імпульсу напруги на 
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СКВІДі є основою для покращення метрологічних характеристик 
СКВІД магнітометрів при переході від аналогового до імпульс-
ного режиму роботи. 

Описано два варіанти таких СКВІД магнітометрів. Перс- 
пективним виявився прилад на основі релаксаційних коливань, 
які виникають, коли СКВІД зашунтувати послідовно з`єднаними 
індуктивністю і опором. Теоретично та експериментально 
встановлено, що зміна частоти релаксаційних коливань в 
залежності від зовнішнього магнітного поля має періодичний 
характер з періодом Ф0. При виборі оптимальної величини 
струму живлення можна досягнути зміни частоти більше ніж в 
100 разів.  

Залежність частоти релаксаційних коливань в СКВІДі від 
магнітного поля використана нами для розробки базового СКВІД 
магнітометра «Курс – М». 

Максимальна чутливість будь-якого СКВІД магнітометра 
визначається шумами, найбільш неприємним із яких є шум типу 
1/ƒ, який проявляється на наднизьких частотах і заважає прово-
дити точні вимірювання в біології, медицині, геофізиці тощо.  

Удосконалення технології виготовлення тунельних перехо-
дів і деякі схемотехнічні заходи дають змогу знизити ці шуми і 
зсунути їх в більш низькочастотну область. Використовується 
декілька інших засобів боротьби з шумами – смугові і режекторні 
фільтри, референтні векторні магнітометри, екранування окремих 
частин приладу в цілому. 

 
Запитання для самоконтролю 

 

1. Що таке безрозмірний параметр Стюарта–Маккамбера? 
Що він характеризує? 

2. За яких умов на ВАХ ДК зникає гістерезис? 
3. У чому полягає явище квантової макроскопічної 

інтерференції? 
4. Чи впливає магнітне поле, що пронизує надпровідний 

контур із ДК, на процеси в ДК? Відповідь обґрунтувати. 
5. Чому ДК, поміщений у замкнений надпровідний 

контур, більш чутливий до магнітного поля, ніж окремий ДК? 
6. Як працює ВЧ СКВІД-магнітометр? 
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7. Як залежить критичний струм реального ПС СКВІДа 
від магнітного поля? 

8. Як впливає індуктивність контуру на розмах змін 
критичного струму ПС СКВІДа від магнітного поля? 

9. Як працює ПС СКВІД-магнітометр? 
10. Для чого у СКВІД-магнітометрах застосовують НЗЗ? 
11. Для чого у ПС СКВІД-магнітометрах застосовують 

модуляцію вхідного магнітного потоку? 
12. Яка основна перевага імпульсно-релаксаційного СКВІД 

магнітометра? 
13. Для чого призначені трансформатори магнітного 

потоку? 
14. Яка основна функція градієнтометрів магнітного 

потоку? 
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РОЗДІЛ 3 _____________________________________________ 
 
 

ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ, ПІДГОТОВКИ І 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ СКВІД МАГНІТОМЕТРИЧНИХ СИСТЕМ 

 
 

Техніка побудови СКВІД магнітометричних систем іще не 
виробила уніфікованого підходу до їх проектування. Кожне 
застосування вимагає свого варіанту для отримання оптималь-
ного результату. Спроби виготовляти для продажу уніфіковані 
СКВІДи уже відомі. Але при цьому кожен варіант застосування 
вимагає свого кріостату, екранування, розміщення сенсорів. 

Хоча багато застосувань СКВІДів переконливо проде-
монстрували їх переваги, тільки декілька областей їх застосу-
вання стали комерційно привабливими. Перш за все це магніто-
енцефалографія і магнітокардіографія. Але і вони вимагають 
офіційного медичного визнання як діагностичні технології [47]. 

Основним компонентом будь-якої СКВІД магнітометрич-
ної системи є безумовно СКВІД магнітометр або СКВІД 
градіометр. Тобто надчутливим сенсором є сам СКВІД у 
комплекті з трансформатором потоку. Крім цього у кожній 
системі повинно бути іще чимало компонентів, повний склад 
яких залежить від її призначення. Але є обов’язковий перелік, 
спільний для всіх систем: кріогенне охолодження і його 
обслуговування, засоби позбавлення завад, електронні 
компоненти, техніка калібрування. 

При побудові конкретних СКВІД магнітометричних систем 
ці компоненти необхідно обґрунтовувати і оптимізувати. СКВІД 
магнітометричні системи конкретного призначення описані у 
наступних розділах. У даному розділі розглядаються деякі 
загальні питання, у тому числі конспективно ті, що детально 
викладені в [49]. 

 
3.1. Кріогенне охолодження 

 
СКВІД магнітометри можуть охолоджуватись або 

кріогенними рідинами або кріогенними рефрижераторами. Як 
показано у попередньому розділі високотемпературні СКВІДи 
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важко виготовляти з необхідними параметрами. Чутливість у них 
менша і шуми більші, ніж у низькотемпературних СКВІ-Дах. Але 
їх охолодження значно простіше і дешевше. Теплота 
випаровування одиниці об’єму рідкого азоту в 60 разів більша, 
ніж рідкого гелію, і він у 15 разів дешевший. Рефрижератори для 
азотного температурного діапазону також набагато менші, легші і 
дешевші. Експлуатація високотемпературних СКВІД 
магнітометрів теж простіша. Саме ці фактори стимулюють 
подальші дослідження по удосконаленню технології високо-
температурних СКВІД магнітометрів. 

Для вибору методу і засобів охолодження необхідно 
враховувати декілька вимог: електромагнітні шуми і завади, які 
генерує кріогенна система, повинні бути набагато меншими 
шумів самої СКВІД магнітометричної системи, не повинно бути 
механічних вібрацій, температурні флуктуації не повинні 
впливати на параметри СКВІДа. Інші фактори, такі як ціна і 
надійність теж повинні враховуватись в залежності від 
призначення СКВІД магнітометричної системи. 

 
3.1.1. Кріостати 

 

Найпростіший метод охолодження – занурювати СКВІД в 
кріогенну рідину, яка знаходиться в кріостаті, використовуючи 
рідкий гелій для низькотемпературних СКВІДів і рідкий азот для 
високотемпературних. Цей метод має декілька переваг: 
середовище немагнітне, хімічно інертне і нетоксичне, висока 
стабільність температури навіть при значному теплоприливі. 

Типовий кріостат для рідкого гелія показано на рис. 3.1. 
Рідкий гелій, який заливається в кріостат, постійно кипить і 
випаровується. Тепло потужністю 30 мВт випаровує приблизно 
1л гелію на добу. Щоб мінімізувати приплив тепла до гелію 
всередину кріостату, простір між внутрішньою і зовнішньою 
стінками відкачується до вакууму. 
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Рис. 3.1. Типовий кріостат для рідкого гелія 

 
А для поглинання залишкового повітря служить кріоген-

ний гетер (вугілля або цеоліт). Після відкачки на вакуум 
основним тепловим навантаженням є теплова радіація, яка 
надходить від зовнішніх стінок кріостата з температурою 300 К. 
Щоб їй запобігти, у вакуумний проміжок поміщають металевий 
екран і суперізоляцію. Це тонка майларова плівка, покрита шаром 
алюмінію. Оскільки кількість проникаючого тепла залежить від 
четвертого ступеня температури, то роблять до 30 шарів 
суперізоляції. При їх виготовленні дуже важливо уникати 
забруднення відбивальних поверхонь. Важливо не залишати на 
ній навіть відбитків пальців. А вакуумний насос повинен бути 
обладнаний азотною пасткою, щоб на суперізоля-цію не 
потрапляло масло з наносу.  

Джерелом додаткового тепла є й горловина. Тому її бажано 
робити якнайтоншою, але вона повинна бути достатньо міцною, 
щоб витримати вставку зі СКВІДом і антенами та вагу рідкого 
гелія. Щоб зменшити теплоприплив по горловині, на ній 
закріплюють декілька горизонтальних металевих пластин. Тоді 
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газ, що випаровується, будучи іще холодним, додатково 
охолоджує стінки горловини. Є й інший варіант, показаний на 
рис. 3.1. Тут у горловину вставляється поролоновий корок з 
малою відстанню до стінок горловин, щоб приблизити до них 
потік холодного газу.  

Завдяки всім цим та іншим заходам випаровування гелію 
можна зменшити до 1% на добу. Але, якщо кріостат є складо-вою 
частиною діючої СКВІД системи, то ситуація з випарову-ванням 
значно погіршується. При вимірюванні магнітних полів від 
зовнішніх джерел (наприклад, біомагнетизм, неруйнівний 
контроль, геомагнетизм), вставляти в вакуумний простір 
кріостата металевий радіаційний екран не можна, бо вихрові 
струми в ньому будуть викликати додатковий шум. Відсутність 
екрану підвищує швидкість випаровування. Крім того, при 
вимірюваннях в біомагнетизмі або при неруйнівному контролі 
зовнішнє джерело магнітного поля повинно бути якнайближче до 
антенних петель, які знаходяться у рідкому гелії. Тому дно 
робиться якомога тоншим. Як наслідок швидкість випаро-
вування гелію додатково підвищується.  

Коли в кріостат вставляється комплект СКВІДів з транс-
форматорами потоку, іншими компонентами, то теплоприплив 
іще збільшується за рахунок теплопровідності вводів і струмів в 
них. До речі, їх теж необхідно охолоджувати. В реальній 
магнітокардіографічній системі 13 літрів рідкого гелія вистачає 
на 7 діб безперервної роботи [68]. 

Матеріал і конструкція кріостату залежать від його 
призначення. Якщо вимірювання виконуються в середині 
кріостату, то його слід робити металевим. Тоді його стінки є 
хорошим екраном на частотах вище 10-100 Гц. Якщо об’єкт 
досліджень знаходиться зовні кріостату, то останній повинен 
бути магнітопрозорим, бо вихрові струми, що виникають в 
металевих стінках кріостату, спотворюють магнітне поле від 
зовнішніх джерел, які досліджуються. Щоб уникнути цього 
впливу, кріостат виготовляють із неметалічних матеріалів з 
низькою магнітною проникливістю. Для цього використо-
вуються спеціальні склопластики. 

Склопластиковим кріостатам притаманна проблема, з якою 
теж необхідно боротись. Не можна, щоб у теплому стані в 
кріостаті залишився газ гелій. Він тоді через стінки дифундує у 
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вакуумний простір. Газ проникає і в холодному стані через 
верхню частину горловини, яка не охолоджується. Тому вона 
обмотується дуже тонкою металевою фольгою, яка має слугу-
вати бар’єром для дифузії. А взагалі необхідно періодично за 
допомогою масспектометра перевіряти вакуумний простір на 
наявність гелію і своєчасно відкачувати його.  

Наведемо деякі особливості конструювання хвостовика 
кріостату. Він служить для максимального зближення антени 
СКВІД магнітометра з об’єктом досліджень, який знаходиться 
зовні кріостата. Щоб зробити дно якнайтоншим, зменшується 
його діаметр до діаметра горловини. Але навіть при діаметрі 5 см 
на дно хвостовика давить атмосферний тиск 20 кг, а при діаметрі 
25 см – півтони. І при виборі матеріалів дна  це необхідно 
враховувати. Необхідно також передбачити, щоб деформація дна 
не перевищувала допустиму. Наприклад, якщо досліджується 
плоский об’єкт, то це може бути лише десята доля міліметра. Для 
біомагнітних досліджень дно хвостовика деколи роблять 
увігнутим, щоб можна було антену додатково наблизити до 
голови, грудей чи черевної порожнини. 

Можливі різні способи зменшення загальної товщини дна 
хвостовика. Відомо, що всі матеріали при охолодженні 
стискаються. Склопластик при охолодженні від 300 К до 4,2 К 
стискається на 0,3 %. Тому при висоті кріостату 1 м внутрішня 
стінка хвостовика відходить від  зовнішньої додатково на 3 мм. 
Щоб цю відстань скомпонувати, в зовнішню стінку хвостовика 
вмонтовують сильфон (рис. 3.2, а) або розміщують антену не в 
рідкому гелії, а на мідному або сапфіровому холодопроводі з 
високою теплопровідністю (рис. 3.2, б). 
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а               б 

Рис. 3.2. Методи зменшення відстані між антеною і 
зовнішньою поверхнею дна хвостовика кріостата [55] 

 

У другому варіанті відпадає потреба у внутрішній стінці 
хвостовика. В результаті зменшується відстань між антеною і 
об’єктом, що досліджується. Але в цьому випадку СКВІД 
знаходиться не в рідкому гелії, а у вакуумі. Тому його робоча 
температура не 4,2 К, а трохи вища. В [69] проведено спеціаль-ні 
дослідження, які показали що магнітометри на основі ніобієвих 
СКВІДів можуть задовільно працювати при темпера-турі 5 К. Їх 
характеристики не погіршуються катастрофічно навіть при 7 К. 

Деколи доводиться розміщувати антени СКВІДів не на дні 
кріостата, а збоку. Такий кріостат описано в [57] (рис. 3.3). 

Він використовується в 75-канальній СКВІД магнітометр-
ричній системі для дослідження магнітного поля спинного мозку. 
В кріостат заливають 25 л рідкого гелію, якого вистачає для 
підтримання СКВІДів у надпровідному стані на протязі 84 годин 
без поповнення гелію. Аналогічну конструкцію мав і попередній 
варіант кріостату цих авторів [70]. 
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Рис. 3.3. Кріостат для дослідження магнітного поля 

спинного мозку [57]: а – конструкція, б – зовнішній вигляд 
 

Більш економічний кріостат опубліковано в [38] для 
магнітокардіографічних досліджень. Його довжина 1130 мм і 
внутрішній діаметр 280 мм. Хвостовик кріостату має конусопо-
дібну форму, щоб уникнути травм підборіддя пацієнта. В 
кріостат заливають 40 л рідкого гелію, який випаровується зі 
швидкістю 4 л на добу при щоденній роботі МКГ системи. 

Кріостат може бути і значно складнішим. Наприклад у 
СКВІД магнітометричній системі для досліджень головного 
мозку новонароджених дітей СКВІДи знаходяться у вакуумній 
камері над поверхнею рідкого гелію і охолоджуються через 
металевий холодопровід [71]. 

Непросто кріостат наповнити рідким гелієм, тобто перелити 
його із цистерни чи транспортного дюару. Для цього 
використовується спеціальна переливачка з подвійними стінками, 
простір між якими відкачується на вакуум. Один кінець 
переливачки вставляється в кріостат, а другий – в дюар. В дюарі 
створюється надлишковий тиск, який витісняє гелій у кріостат. 
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Процедура потребує обережності, контролю і вміння перелити, 
щоб якнайменше випаровувалось. 

Що стосується кріостатів для рідкого азоту, то вони значно 
простіші. Як уже відмічалось, теплота випаровування одиниці 
об’єму рідкого азоту в 60 разів більша, ніж рідкого гелію. Тому 
до теплоізоляції тут вимоги невисокі. Достатньо лише вакуумної 
ізоляції з високою відбиваючою поверхнею. Можна навіть 
використовувати такі матеріали як полістирен (polystyrene), без 
вакуумної відкачки. 

 
3.1.2. Кріогенні рефрижератори 

 

При деяких застосуваннях СКВІД магнітометричні системи 
повинні працювати довготривало. Наприклад, при моніторингу 
вулканічної активності і землетрусів, при установ-ці СКВІД 
магнітометрів на кораблях або супутниках. Для цього необхідні 
кріогенні рефрижератори, в яких немає потреби доливати 
холодогент (звичайно на стадії розробки апаратури зручніше 
застосовувати кріостати з кріогенними рідинами).  

Щоб можна було застосовувати кріогенні рефрижератори 
для охолодження СКВІД магнітометрів, вони повинні відпові-
дати наступним вимогам: компактність, надійність, довготри-
вала робота, простота експлуатації. Необхідно, щоб для персо-
налу було непомітно, що використовується рідкий гелій або 
рідкий азот. Якщо стосовно гелія це буде досягнуто, то змен-
шиться інтерес до СКВІДів на високотемпературних надпро-
відниках, єдиною перевагою яких є відсутність потреби у рідкому 
гелії, знизиться кріогенний бар’єр для широкого впровадження 
СКВІД магнітометричних систем, у тому числі в клініки. 

Охолоджувачі для кріогенних температур (<120 К) 
звичайно складаються із механічного компресора, який стискає 
робочий газ при звичайній температурі, і розширеного об’єму, 
який знаходиться при низькій температурі. Стиснутий газ в 
цьому об’ємі розширяється в результаті зріджується. Це 
спрощена схема. Фактично використовуються іще фільтри, 
теплообмінники і інші  компоненти в залежності від методу 
охолодження (Джоуля-Томсона, Стірлінга, Гіфорда-Мак Маго-на 
і інші). Крім одноступеневого буває двоступеневе охолод-ження. 
Виготовлення надійного рефрижератора, який міг би працювати 
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до 50000 годин потребує високого технологічного рівня. 
Наприклад, зазор між циліндром і поршнем компресора має бути 
лише декілька мікрон. 

Ціна рефрижератора з холодопродуктивністю до 1 Вт може 
складати 20 – 40 тис. доларів США для температури ~ 4 К і 5 – 15 
тис. доларів США для температури 70 К [72]. 

Основним недоліком рефрижераторів є їх вплив на роботу 
СКВІД магнітометрів. Це електромагнітні завади, механічні 
вібрації і температурні флуктуації. Електромагнітні завади 
виникають завдяки струмам в котушках компресора і руху 
магнітних матеріалів. Рух поршнів і інших рухомих частин та 
коливання тиску газу є джерелом вібрацій, які викликають 
коливання антен у магнітному полі Землі. Вібрації також є 
джерелом флуктуацій температури. 

Найпростіший спосіб боротьби з впливом рефрижератора 
на СКВІД – виключати його на час вимірювань. Але це не можна 
робити часто, бо скорочується строк роботи рефрижера-тора. 
Крім того при його виключенні поступово підвищується робоча 
температура. Щоб цього не було, використовують спеціальний 
термостабілізатор, або додатковий резервуар з холодогентом. 
Наприклад, гелієвий резервуар ємністю 1,4 л дає можливість 
після виключення рефрижератора працювати при температурі 4,2 
К ще 10 годин [72]. 

Щоб зменшити вплив рефрижератора на СКВІД магніто-
метр, можна їх віддалити один від одного на деяку відстань. Для 
цього використовуються декілька методів [72]. 

1. Використовуються закрита трубка, на внутрішній 
поверхні якої вздовж зроблені канавки. Трубка заповнена газом, 
наприклад, азотом. Один кінець трубки приєднано до холодної 
частини рефрижератора, біля якої газ зріджується. За рахунок 
капілярних сил він по канавкам проходить до другого кінця 
трубки, де знаходиться СКВІД. На цей процес негативно впливає 
сила тяжіння, тому його доцільно використовувати в космосі. 

2. Передавати холод може не тільки рідина, але і газ. Трубка 
довжиною 2,5 м заповнена гелієм (газом). Вона слу-жить 
теплообмінником в двухступеневому рефрижераторі. На ній 
знаходиться СКВІД. За допомогою мембранного компресо-ра 
гелій прокачується, передаючи холод СКВІДові. Таким способом 
досягнута температура 31 К. 
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3. Якщо відстань між рефрижератором і СКВІДом не 
перевищує 0,5 м, то для передачі холоду можна використати 
металеву полосу з високою теплопровідністю, наприклад мідну. 

Що стосується електромагнітного впливу рефрижератора на 
СКВІД, то можна попередньо дослідити, на яких частотах і 
гармоніках, і відповідні завади віднімати від показань СКВІД 
магнітометра або їх фільтрувати. Але при цьому можна втратити 
корисну інформацію, яка знаходиться саме на цих частотах. 

З механічними вібраціями можна впоратись шляхом 
демпфірування або створюючи штучно вібрації на тій же частоті 
в протифазі. 

Флуктуації температури, викликані роботою рефрижера-
тора, можна зменшити, помістивши між СКВІДом і охолоджу-
вачем пасивний тепловий фільтр, наприклад із поліметилме-
такрилату або застосовуючи активний зворотний зв'язок [72]. 

На закінчення даного підрозділу наведемо приклади 
практичного застосування кріогенних рефрижераторів в СКВІД 
магнітометричних системах. На ринку появилось уже чимало 
кріогенних рефрижераторів замкнутого циклу, здатних охолод-
жувати впритул до 2,5 К. 

Рефрижератор гелієвого рівня використано в [73] для 
СКВІД магнітометричної системи для біомагнітних досліджень 
(рис. 3.4).  

 

 
 

Рис. 3.4. СКВІД магнітометрична система з кріогенним 

рефрижератором [73] 
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Тут зверху до кріостату, в якому знаходиться низько 

температурний СКВІД магнітометр, прилаштований кріоохо-
лоджувач. 

Цей блок розміщено в екранованій камері, де проводяться 
біомагнітні дослідження. Двигун, компресор і електронний блок 
винесено за межі камери. Але їх вплив на СКВІД магніто-метр 
все рівно виявився досить значним, особливо коли рефрижератор 
включений. Хоча магнітокардіограма і викли-кана 
магнітоенцефалограма були зареєстровані, але це вдалося 
зробити ціною дуже складної комп’ютерної обробки. Так що 
напрямок СКВІД магнітометричних систем з вбудованими 
рефрижераторами замкнутого циклу вимагає подальших 
досліджень і розробок. 

Більш сучасна і реалістична СКВІД магнітометрична 
система на високотемпературних надпровідниках розроблена в 
[74] для неруйнівного контролю. Рефрижератор, який в ній 
використовується, показаний на рис. 3.5. 

Він складається із трьох основних частин: компресор, 
клапан і охолоджувана головка, між ними гнучкі з’єднання. 

 

 
 

Рис. 3.5. Рефрижератор для неруйнівного контролю [74] 

 
Найнижча температура, яка досягається, 65 К, холодопро-

дуктивність при 90 К 4 Вт. Цей рефрижератор (pulse-tube) на 
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відміну від інших характеризується незначними вібраціями і 
малим електромагнітним впливом на СКВІД, бо компресор і 
клапан просторово віддалені від охолоджуваної головки. ВТНП 
СКВІД магнітометр, який здійснює неруйнівний контроль, 
одночасно стабілізує температуру рефрижератора, так що її 
коливання з 1 К знижуються до 50 мК. 

Можливе поєднання охолодження СКВІДа рідким гелієм і 
рефрижератора замкнутого циклу для охолодження екрану до 15 
К навкруги кріостату для зменшення теплоприпливу. Рідкого 
гелію 100 літрів вистачає на 1000 днів неперервної роботи. Такий 
варіант використовується для досліджень в галузі 
палеомагнетизму [75].  

 
 
3.2. Екрановані камери 

 
Найбільш широкі застосування СКВІД магнітометри 

знайшли для біомагнітних досліджень. Але це не проста задача. 
Амплітуда біомагнітних сигналів при реєстрації магнітокар-
діограм складає 10-10 Т, а магнітоенцефалограм – 10-12 Т в 
діапазоні частот від 1 до 100Гц. У той же час рівень магнітних 
завад у звичайній лабораторії може досягти 10-8 Т у тому ж 
частотному діапазоні. Джерелами завад є різні магніти, лінії 
енергопостачання, трансформатори, двигуни, телевізійні і 
комунікаційні вежі, радари, мобільний зв'язок, залізниці, інші 
транспортні засоби, електронне обладнання, у тому числі 
комп’ютерне. Тому зразу ж після проведення перших СКВІД 
магнітометричних вимірювань виникла ідея виконувати їх в 
магнітоекранованих камерах [76]. Це найбільш радикальний засіб 
боротьби з завадами. 

Незважаючи на переважно низькочастотний діапазон 
СКВІД магнітометричних вимірювань, екранувати необхідно у 
широкому частотному діапазоні. На низьких частотах найбільш 
ефективним екраном є магнітом’які матеріали. Вони станов-лять 
для магнітного потоку путь з малим магнітним опором, 
заставляючи його огинати об’єм екранованої камери, «втягую-
чись» в середину магнітного матеріалу. Магнітний екран 
виготовляють із матеріалів з високою магнітною проникли-вістю 
µ, таких як м’ю-метал (Nі77Fe16Cu5Cr2) або пермалой (Ni78Fe22) з 
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µ>104 . Це досить складний процес. Якщо зовнішнє магнітне поле 
досягає 0,6 Т, то доводиться використовувати матеріали з 
меншою магнітною проникливістю але з більш високим 
магнітним полем насичення. Це може бути залізо або Ni50Fe50, 
яким камеру необхідно обгорнути зовні, залишивши всередині 
м’ю-метал або пермалой [77]. 

Виготовлення механічно міцного екрану із магнітом’яких 
листів потребує їх зварювання за допомогою електродів із того ж 
матеріалу. Після цього камеру необхідно відпалити при 

температурі 1050° С і на протязі 2–4 годин остудити в атмосфері 
сухого водню. 

Інша проблема – це розмагнічування камери. Навкруги 
камери прокладають декілька тороїдальних витків і по ним від 
електромережі пропускають струм, достатній для насичення 
екрану, а потім поступово струм зменшують до нуля. Це збільшує 
магнітну проникливість матеріалу [78]. 

Таким чином магнітна екранована камера обходиться дуже 
дорого. Хорошого ефекту екранування можна досягти якщо 
замість магнітом’яких матеріалів або разом з ними засто-
совувати листи із металу з високою питомою електричною 
провідністю. Тоді змінні зовнішні магнітні поля в цих листах 
викликають циркулюючі струми, магнітні поля яких направле-ні 
назустріч зовнішнім. 

Ефект екранування визначається скін-шаром – λ-відстанню, 
на якій поле ослаблюється в е разів. Для синусоїдального поля 
частоти f 

 

f0πµρ=λ / ,                                 (3.1) 

 
де µ0=4π10-7Г/м – магнітна проникливість вільного простору. 
Ефективність циркулюючих струмів тим більша, чим товстіший 
метал. 

Камера із товстих листів металу з високою електричною 
провідністю екранує і від високочастотних електромагнітних 
завад. Тому особливо ефективними виявились багатошарові 
екрановані камери, у яких м’ю-метал екранує низькі частоти, а 
алюміній – високі [79, 32]. 
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Екрануючий фактор S = 20 log10 Be/B [дБ], де Ве і В – 
інтенсивності магнітного поля відповідно зовні і усередині такої 
камери на частоті >0,01 Гц може перевищувати 100 дБ. Вартість 
такої камери (рис. 3.6) складає понад $1000000. 

Відомі декілька варіантів побудови екранованих камер 
тільки із алюмінію з низьким питомим опором ρ. Ослаблення 
магнітного поля В усередині камери порівняно з зовнішнім полем 
Ве можна оцінити по формулі [42]: 

 

τπ+
=

fj
fBeB

21

1
)( ,                             (4.2) 

 

де 
)( hw

wht

+ρ
µ

=τ 0 , h – висота стінки, w – ширина, t – товщина. 

 

 
 

Рис. 3.6. Типова багатошарова екранована камера [79] 

 
На цьому принципі була побудована екранована камера 

2,4х2,5х3,6 м із чистого алюмінію товщиною 2 см. Такий великий 
розмір камера повинна мати, щоб розмістити в ній не тільки 
СКВІД магнітометр в кріостаті, але і об’єкт досліджень, 
наприклад, пацієнта. Саме в камері такого типу були зняті перші 
магнітокардіограми і магнітоенцефалограми. 
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На частоті 40 Гц ефект екранування склав понад 40 дБ [80]. 
Але для частот <1 Гц товщину стінки необхідно було б суттєво 
збільшити. І це було зроблено в камері 2х2х2 м, де товщина 
стінки досягла 4,5см [81].  

У той же час збільшення товщини стінки має і зворотний 
бік. Справа у тому, що провідники завдяки тепловому шуму 
електричних зарядів самі випромінюють магнітний шум. І чим 
більша товщина стінок камери, тим цей шум більший. В [82] 
підраховано, що в центрі алюмінієвої камери 2х2х2 м при 
товщині стінки 0,5 см цей шум на частоті 0,5 Гц досягає 12 
фТ/√Гц, а при товщині 5 см – втричі більше. Між іншим, тіло 
пацієнта також випромінює магнітний шум, але він не переви-
щує 0,1 фТ/√Гц.  

Варто звернути увагу на деякі конструктивні особливості 
останньої камери (рис. 3.7). 

 

 
 

Рис. 3.7. Алюмінієва екранована камера [81] 
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Щоб зменшити вплив дверей, в камері зроблено коридор 
шириною 545 мм і довжиною 795 мм. Приблизна загальна вага 
камери 3000 кг. 

Камера не екранує від статичного магнітного поля Землі і 
наднизькочастотних завад. Тому її вібрація впливає на СКВІД- 
магнітометри. Щоб механічно розв’язати камеру від будови, в 
якій вона знаходиться, камера встановлена на пневматичних 
демпферах. А щоб усунути вібрацію, пов’язану з рухом персо-
налу, який знаходиться в камері, зроблена дерев’яна підлога на 
опорах, просунутих через отвори в дні камері. 

Максимальне ослаблення магнітного поля на частоті 50 Гц 
склало 44 дБ для складової х, 46 дБ для складової у і 50 дБ для 
складової z. 

Екрануючий фактор можна суттєво збільшити, особливо на 
низьких частотах, якщо розмістити зовні камери трикоорди-натні 
компенсаційні котушки. Величиною струму в них по показанням 
референтного СКВІД магнітометра, що знаходить-ся усередині 
камери, добиваються зменшення завад, викорис-товуючи 
негативний зворотній зв'язок. При наявності таких ко-тушок 
можна добитись зменшення завад на 70 дБ і без екрано-ваної 
камери. Але котушки повинні мати великі розміри – до 2,4 м. 

Грандіозна камера опублікована в [83]. Вона виготовлена із 
семи м’ю-металевих шарів загальною вагою 24 тони і 
високочистого шару алюмінію товщиною 10 мм. Внутрішній 
розмір камери 2,9х2,9х2,8 м. Тут як і в [78] застосовується 
розмагнічування м’ю-металу. Для цього використовуються 8 
котушок. В них подається синусоїдальний струм величиною 70 
А, який лінійно зменшується до декількох міліампер. 

Камера має дуже високі показники. Екрануючий фактор 
складає понад 2·108 вище 5 Гц і 7·106 нижче 0,01 Гц. У 
центральному об’ємі 1 м3 камери залишкове поле менше 500 пТ і 
його градієнт не перевищує 0,5 пТ/мм. 

Як бачимо, повноцінна екранована камера це капітальна 
споруда, яка дуже дорого коштує і лише найпотужніші наукові 
центри можуть дозволити собі їх побудову. Крім того, камера 
сильно ускладнює клінічне застосування СКВІД біомагніто-
метрії. 

У [84] для реєстрації магнітокардіограм щурів застосова-но 
простішу камеру, хоча і чималих розмірів: 2,52х2,52х2,49 м. Вона 
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виготовлена із п’яти шарів 1 мм пермалою і одного шару мідної 
фольги товщиною 35 мкм. 

Іще скромніший варіант камери застосовано в [38] для 
магнітокардіографічних досліджень пацієнтів. Вона виготовле-на 
із чотирьох шарів пермалою загальною товщиною 1,4 мм, з 
якими чергуються шари алюмінію загальною товщиною 12 мм. 
Така конструкція застосована, щоб зменшити вплив вихрових 
струмів, які виникають в  алюмінії. Зовні і усередині камера 
облицьована декоративним деревом товщиною 10 мм для 
звукоізоляції. Внутрішній розмір камери 2,4х2,4х2,4 м. 
Екрануючий фактор по всім трьом координатам складає 17 на 
частоті 0,1 Гц і 300 на частоті 10 Гц. Магнітне поле Землі 
придушується в 460 разів. Але і ця камера не дешева. 

У [26] для магнітокардіографічних досліджень створено 
компромісний варіант екранованої камери (рис. 3.8). 

 

 
 

Рис. 3.8. Відкрита екранована камера з поворотними 

дверми і додатковим екраном для кріостата [26] 

 
Вона екранує не всього пацієнта, а тільки місце вимірювань 

– грудну клітку. Екрануючий фактор у центрі камери склав 46 дБ 
в діапазоні частот 0,1–100 Гц. Більш детально камера описана у 
наступному розділі.  

Ідеальним магнітним екраном безумовно міг би бути 
надпровідниковий екран, який завдяки ефекту Мейснера 
повністю виштовхує і постійні і змінні магнітні поля. І такий 
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екран, причому значного розміру (діаметр 65 см, довжина 160 см) 
створено у [85] з використанням високотемпературного 
надпровідникового матеріалу (рис. 3.9). 

 

 
 

Рис. 3.9. Надпровідний екран для нейромагнітних 
дослід-жень [85] 

 
Екран призначено для нейромагнітних досліджень. Основа 

екрану – нікелевий циліндр, внутрішня поверхня якого покрита 
плівкою Bi2-x(Pbx)Sr2Ca2Cu2Oy товщиною 0,5 мм. Плівка нанесена 
методом розпилення у високотемпературній плазмі. Критична 
температура досягнута досить висока (103 К). Не дивлячись на 
це, плівка охолоджується не рідким азотом, а холодними парами 
гелія від рефрижератора, який знаходиться за декілька метрів. 
Завдяки такому охолодженню екран можна довільно нахиляти.  

Екрануючий фактор, який визначається як відношення 
величин зовнішнього і внутрішнього магнітних полів, склав 
10000 на частоті нижче 10 Гц (в цьому діапазоні частот 
екрануючий фактор пермалоя зменшується, а магнітні завади 
особливо від транспорту на частотах нижче 1 Гц збільшують-ся). 

Дослідження показали, що чутливість СКВІД магніто-
метрів в надпровідному екрані на частотах нижче 1 Гц порівняно 
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з пермалоєвим екраном збільшується в 100 разів. На частоті 100 
Гц вона склала 0,9 фТ/√Гц. Теорія, принципи побудови і 
конструктивні особливості екранованих камер детально 
викладені у [86]. 

 
 
3.3. Інші способи боротьби з шумами і завадами 

 
Вихідні сигнали СКВІД магнітометра або градіометра 

мають дві складові: 1) шум самого СКВІДа і електроніки; 2) 
реакція на зовнішні магнітні сигнали. Останні є поєднанням 
корисних сигналів з навколишнім шумом і завадами. Їх 
розрізнити можна тільки при умові, що відомий контекст 
вимірювань. Те, що є шумом у одному експерименті, може бути 
сигналом у іншому. Наприклад, магнітні сигнали серця 
становлять завади при нейромагнітних дослідженнях, але є 
корисними сигналами при магнітокардіографічних досліджен-
нях. Аналогічно варіації геомагнітних сигналів при 
низькочастотних вимірюваннях є завадою, а для геофізиків це 
корисні сигнали. 

СКВІД магнітометрична система може працювати або в 
стаціонарному положенні або бути мобільною. У першому 
випадку, як уже відмічалось, система працює в умовах різнома-
нітних завад, викликаних рухом автомобілів, трамваїв, тролей-
бусів, ліфтів, навіть людей, періодичних завад від ліній 
електропередач і електромашин на основній частоті і гармоні-
ках. Амплітуда цих завад може досягати 500 нТ. Ближче до землі 
завдяки протікаючим в ній струмам завади можуть бути навіть 
більшими порівняно з магнітними полями від самих силових 
ліній. Помірно екранована камера ослабляє завади на частоті 
енергетичних споруд в 104–105 разів. Таким чином, навіть у 
камері завади досягають 5–50 пТ. Стаціонарні системи також 
зазнають на собі впливу оточуючих комп’ютерів, моніторів, 
інших цифрових пристроїв, радіо і телепередавачів, мобільного 
зв’язку. Слабкі вібрації СКВІДів теж є джерелом шуму. 

Мобільні системи як правило працюють вдалині від джерел 
промислового шуму. Але вони під час руху наражають-ся на 
вплив магнітного поля Землі і інших навколишніх градієнтів 
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магнітного поля. Як відомо магнітне поле Землі, яке на десять 
порядків перевищує чутливість приладу, не є стабільним. 

Його варіації звичайно складають 20–40 нТ / добу, але під 
час магнітної бурі можуть підвищуватись до 10 % загальної 
величини. 

Таким чином на виході будь-якої СКВІД магнітометрич-ної 
системи присутні не тільки корисні сигнали і шум самого 
СКВІДа, але і оточуючі завади і буває дуже рідко коли часові 
фільтри можуть їх розділити. Щоб зменшити вплив оточуючих 
завад, типова магнітометрична система обладнується комбіна-
цією методів їх придушення: екранування, активне екрануван-ня, 
оптимізація трансформатора потоку відносно параметра 
сигнал/шум, референсна компенсація завад, методи, засновані на 
просторовій відмінності джерел сигналу і завади (просто-рова 
фільтрація). 

Для підвищення надійності і стійкості роботи СКВІД 
магнітометрів необхідно дотримуватись і інших заходів. Це 
стійкість платформи, на якій знаходиться СКВІД магнітометр; 
відсутність в ній металевих деталей, екранування кріостата 
алюмінієвою фольгою при необхідності позбавитись високо-
частотних завад, екранування мікропроцесора і інших елект-
ронних схем; екранування з’єднань в кріостаті надпровідним 
матеріалом PbSn; проведення вимірювань в нічні години і вихідні 
дні. Як відомо, СКВІД магнітометр є векторним прила-дом. Якщо 
він працює в магнітному полі Землі (~50 мкТ), то його обертання 
на 180° дає загальну зміну вхідного поля 100 мкТ. При чутливості 
магнітометра 10 фТ/√Гц для відслідкову-вання всієї зміни поля 
Землі необхідний динамічний діапазон 100 мкТ/10 фТ=200 дБ, 
який сучасна електроніка не спроможна забезпечити.  

Тому використовуються градіометри, які до однорідних 
магнітних полів теоретично нечутливі. За рахунок використан-ня 
добре збалансованих градіометрів удається зменшити однорідні у 
просторі магнітні завади на 120 дБ при втраті сигналу менше ніж 
на 1 дБ. Але потрібно мати на увазі, що навіть при дуже хорошій 
балансировці антени градіометрич-ного трансформатора потоку у 
СКВІД градіометрі залишається домішка СКВІД магнітометра, 
яка реагує і на однорідне у просторі магнітне поле.  

Якщо спектр сигналу, який вимірюється, відомий, то всі 
лишні частоти придушуються смуговими і ежекторними фільт-
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рами. Так наприклад, поступають з основною частотою і 
гармоніками від джерел постачання електроенергії. В цьому 
випадку фільтр повинен бути багатосмуговим. Але якщо СКВІД 
система працює в широкому діапазоні частот, то використання 
багатосмугового фільтра наносить шкоду вимі-рюваному 
сигналу, який зазнає спектральних спотворень на відповідних 
частотах.  

Необхідно проявляти обережність і при застосуванні 
фільтрів в багатоканальних системах. Справа в тім, що фільтри є 
причиною зсуву фаз, пропорційному частоті. Це еквівалентно 
затримці сигналів, і необхідно забезпечити однаковість цієї 
затримки у всіх каналах. В аналогових фільтрах повинні 
застосовуватись високостабільні резистори і конденсатори. Але 
ніякі фільтри не допоможуть, якщо поблизу від СКВІД 
магнітометричної системи буде знаходитись, наприклад, елект-
ричний двигун. З ним необхідно окремо попрацювати – сам 
двигун, його металеву підставку, і керуючу електроніку 
заекранувати, а всі кабелі помістити в металеві екрануючі трубки. 
Аналогічно поступають і для запобігання вібраціям – ставлять 
спеціальні амортизатори, резинові демпфери і механічні фільтри. 

Якщо відомі частоти завад, то замість фільтрів можна було 
б в місці знаходження СКВІД магнітометра згенерувати рівні по 
амплітуді і протилежні по фазі компенсаційні магнітні поля, так 
щоб заважаюче магнітне поле із зони вимірів виштовхувалось 
[87]. Але це не завжди є можливим, бо як правило завади 
перекривають широкий спектр частот. Більш ефективним і 
універсальним є так зване активне екранування, яке може 
застосовуватись спільно з екранованою камерою або окремо. Для 
нього необхідний референтний магнітометр, електроніка 
зворотного зв’язку і система компенсаційних коту-шок. Як 
референтний може бути застосований не тільки СКВІД 
магнітометр, але і звичайний магнітометр або навіть чутливі 
котушки. Компенсація завад здійснюється за допомогою систе-ми 
котушок, які охоплюють місце вимірювань або намотаних 
навкруги екранованої камери.  

Активне екранування в неекранованому довкіллі повинне 
компенсувати як низькочастотний шум, так і енергетичні завади 
включаючи гармоніки. Останні можуть мати значні величини аж 
до високих частот. Тому активне екранування повинне 
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розповсюджуватись на досить широкий частотний діа-пазон, бо 
відомі ситуації, коли 13-а гармоніка 60 Гц проявля-лась силою 1 
нТ [72]. Це значна проблема, бо корисний частотний діапазон 
активного екранування обмежується фазо-вими зсувами через 
великі значення індуктивностей компенса-ційних котушок. 
Необхідно також мати на увазі, що шум референсного 
магнітометра через коло зворотного зв’язку додається до шуму 
основного СКВІД магнітометра [72]. 

З методом активного екранування перекликається метод 
компенсації завад за допомогою референтного векторного СКВІД 
магнітометра (рис. 3.10). Його досить успішно викорис-тано для 
нейромагнітних досліджень [88], де рівень сигналів особливо 
низький (10-12 Т). В цій системі разом з вимірюваним сигналом і 
завадами в комп’ютер для обробки даних посту-пають з певними 
множниками дані від трикоординатного референтного векторного 
СКВІД магнітометра, який міряє всі три векторні складові тільки 
завад. В результаті від сигналу з завадами віднімаються завади і 
таким способом сигнал очищується. 

 

 
 

Рис. 3.10. СКВІД градіометр першого порядку з 
системою компенсації завад [88] 
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Необхідно мати на увазі, що канали х, у, z референтного 
магнітометра можуть впливати один на одного. Тому не обхід-но 
як показано у [89] добиватись, щоб вісі антен відхилялись від 
взаємної перпендикулярності не більше ніж на одиниці кутових 
мінут. 

Щоб перехресні наводки, оцінити використовують 
ортогональні калібрувальні котушки. Їх необхідно виготовити і 
зорієнтувати дуже точно. Щоб досягти точності 1%, котушки 
необхідно зорієнтувати з точністю 0,06°. 

Як розвиток розглянутого підходу компенсації завад 
застосовуються і більш складні системи, в яких може бути 
декілька сигнальних СКВІД сенсорів (первинних), і декілька 
референтних СКВІД сенсорів. Первинні сенсори розміщуються у 
безпосередній близькості до джерела сигналу так, що вони 
реєструють магнітні поля від джерел і одночасно оточуючі шуми 
і завади. Референтні сенсори розміщуються на деякій відстані від 
джерел сигналів, тобто мають значно меншу чутливість до них. 
Вони повинні реєструвати лише навколишні шуми і завади. Їх 
вихідні дані віднімаються від вихідних даних первинних 
сенсорів. 

Первинні сенсори не завжди можуть бути магнітометра-ми, 
бо завади від віддалених джерел можуть перевищувати їх 
динамічний діапазон. Тому деколи доводиться їх робити 
градіометрами першого або більш високих порядків. 

Відстань між первинними і референтними сенсорами 
називається базою. Якщо база надто коротка, то референтні 
сенсори крім завад частково відчувають корисний сигнал і 
віднімають його від первинних сенсорів, зменшуючи відношен-
ня сигнал/шум. При збільшенні довжини бази величина 
корисного різницевого сигналу збільшується, але за рахунок 
певного просторового градієнта завад збільшується і їх різниця 
між виходами первинних сенсорів. Таким чином, стосовно 
параметра сигнал/шум існує оптимум довжини бази і його 
необхідно визначати у кожному варіанті застосування СКВІД 
системи. 

При використанні референтних сенсорів необхідно 
враховувати чимало факторів, у тому числі векторну природу 
магнітного поля. При цьому від первинних сенсорів показання 
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референсних сенсорів доводиться віднімати з певними адаптив-
ними коефіцієнтами. 

Попередній матеріал присвячено в основному боротьбі з 
впливом низькочастотних електромагнітних завад. Але в [90] 
експериментально доведено, що слід остерігатись і радіочас-
тотного опромінення. СКВІД магнітометр з додатковим пози-
тивним зворотнім зв’язком знаходився в екранованій камері, на 
яку діяло опромінення 200–600 МГц. Потоковий шум в ланці 
позитивного зворотного зв’язку на частоті 1 Гц збільшувався на 
порядок, коли відчинялись двері камери. 

Параметри СКВІД сенсора звичайно є компромісом між 
бажанням отримати найкращу роздільну здатність і реальним 
станом шумової обстановки. В ідеалі найвищу чутливість 
магнітометричної системи визначає СКВІД. Якби не було шумів, 
то за допомогою СКВІД магнітометра можна було б виміряти 
будь-який малий однорідний у просторі магнітний сигнал, 
збільшивши розміри трансформатора потоку. Але за наявності 
значних навколишніх завад і шумів надчутливий  СКВІД 
магнітометр не завжди можна реалізувати. Щоб отримати 
корисний результат вимірювань, роздільна здатність СКВІД 
магнітометричної системи в заданій частотній смузі повинна бути 
кращою за сигнал, що вимірюється. Роздільну здатність можна 
збільшити шляхом усереднення, якщо сигнал періодичний. Цей 
прийом особливо успішно застосовується в магнітокардіографії. 

Електроніка СКВІД магнітометрів у зв’язку з їх надвисокою 
чутливістю повинна бути зроблена так, щоб не вносити 
додатковий вклад до шуму СКВІДа. Якщо шум системи більший 
ніж у СКВІДа, то проаналізувавши його спектр, необхідно 
прискіпливо розібратись, звідки він береться, крок за кроком 
визначити його джерела і вжити необхідних заходів по 
зменшенню шуму. Дуже дбайливо повинен бути виконаний 
монтаж електроніки, у тому числі кабелів і  їх екранів, щоб 
струми проходили тільки там, де треба. Якщо в схемі є провід зі 
струмом в певному напрямку, то чим ближче до нього  
знаходиться провід з цим струмом в протилежному напрямку, 
тим менше вони випромінюють. Тому необхідно якомога більше 
застосовувати скручені пари. Всі провідники повинні 
виготовлятись із високопровідної міді або алюмінію і мати 
достатню товщину. Де тільки можливо необхідно застосо-вувати 
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для електроніки механічно міцні мідні або алюмінієві екрани з 
мінімумом отворів. Екрани необхідно з’єднати мідними 
трубками, через які пропустити кабелі, і заземлити їх за 
допомогою провідників з малим опором. Кабелі між 
електронікою і СКВІДом необхідно пропустити через тороїдальні 
феритові фільтри, а кріостат обмотати алюмінієвою фольгою. 

Але якщо електроніка знаходиться поблизу СКВІДа, то 
металу в ній повинно бути якнайменше. Бо виникаючі в ньому 
вихрові струми впливатимуть на СКВІД. 

Значна увага має бути приділена заземленням, враховуючи 
що на довгому проводі, який йде до точки заземлення, 
виділяється помітна напруга, яка може бути завадою. Вся 
електронна схема повинна бути заземлена в одній точці. Але 
якщо передбачається робота на частотах вище 1 МГц, тоді 
заземлення робиться в декількох точках, щоб зменшити відстань 
до них.  

Великого клопоту завдають перехресні наводки між 
компонентами СКВІД магнітометра, коли корисний сигнал в 
одному блоці викликає заваду в іншому. Наводка може виникати 
в погано підігнаних з’єднаннях, або між сусідніми провідниками 
в друкованій платі, за рахунок чого виникають паразитні ємнісні і 
взаємоіндуктивні зв’язки.  

Іще загрозливіші перехресні наводки виникають в 
багатоканальних СКВІД магнітометричних системах, де зв'язок 
можливий між сусідніми антенними петлями. Зробити більшу 
відстань між ними неможливо. Але можна застосовувати 
зворотній зв'язок не в СКВІД, а у вхідну котушку. Тоді в 
трансформаторі потоку струм буде мінімальним і перехресні 
наводки зникнуть [72]. 

Деякі АЦП вносять завади у провідники, які з’єднують їх з 
електронікою СКВІДа. Ці завади виникають у формі гострих 
піків в цифровій електроніці позаду АЦП і створюють наводки в 
провідниках до СКВІДів. У цьому випадку необхідно 
застосовувати ВЧ фільтри. Якщо відстань між виходом СКВІДа і 
АЦП велика і завади на з’єднувальних провідниках значні, то 
варто застосовувати АЦП з диференціальним входом і 
використовувати екрановані пари скручених провідників. У 
багатоканальних СКВІД системах варто використовувати 
комплект скручених пар, охоплених спільним екраном. 
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Навіть при ретельному виготовленні і прийнятих заходах 
боротьби з завадами і шумами в СКВІД магнітометричній системі 
в процесі її експлуатації може появитись додатковий шум. 
Причиною виникнення підвищеного білого шуму можуть бути 
зовнішні впливи або проникнення магнітних вихорів в 
джозефсонівські переходи, у зв’язку з чим змінюється величи-на 
їх критичного струму. У результаті порушується оптималь-ність і 
симетрія СКВІДа. Виправити ситуацію можна декількома 
способами: 

- нагріти СКВІД вище Тс і охолодити; 
- покращити ВЧ екранування; 
- віддалити від СКВІДа метали і магнітні матеріали; 
- переконатися у наявності достатньої кількості 

холодоагента. 
1/f шум у СКВІДі, а інколи і білий шум можуть збільшитись 

на два порядки за рахунок стрибка магнітного поля, викликаного 
включенням ближньої апаратури або різкої зміни прикладеного 
статичного магнітного поля. Цей вихровий шум у СКВІДі можна 
подавити подаючи в котушку біля СКВІДа струм частотою 
декілька сотень мегагерц від генератора потужністю 10 мВт. 
Струм на протязі 15 сек необхідно довести до максимуму і 
зменшити до нуля [72]. 

При охолодженні СКВІДа кріогенними рідинами може 
виникнути проблема мікрофонного шуму. Бульбашки рідини, 
вдаряючись об СКВІД,  викликають його мікровібрації. Якщо в 
кріостат помістити бавовну або скляну вовну, то величина 
поверхні збільшується і мікрофонний шум зменшується. 

Вимоги до живлення СКВІД магнітометричної системи 
залежать від її призначення. Якщо вона працює у приміщенні, то 
живлення здійснюється від мережі електропостачання. Необхідно 
лише подбати про фільтрацію. Якщо система працює в польових 
умовах або є мобільною, то необхідні акумулятори. У цьому 
випадку електроніка має бути такою, щоб її робочий стан не 
погіршувався при зменшенні напруги живлення, пов’язаному з 
частковою розрядкою акумуляторів. 
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3.4. Калібрування 

 

Перед використанням СКВІД магнітометричної системи для 
точних вимірювань необхідна її попереднє калібрування, тобто 
співставлення вихідного сигналу СКВІД магнітометра або 
градіометра з  відомою величиною зовнішнього магнітного поля 
або його градієнта. Досягти високої точності каліб-рування, 
наприклад, 1% непросто. Для 1-канального СКВІД магнітометра 
зазвичай застосовуютья два надійних методи, які забезпечують 
точність не гірше 10 % [72]. 

Перший метод передбачає використання калібровочної 
котушки великого діаметру, в середину якої ставиться кріостат зі 
СКВІДом. По геометричним параметрам калібровочної котушки і 
антенної петлі СКВІД магнітометра вираховується їх взаємна 
індуктивність. Знаючи її і струм у котушці, знаходи-ться 
магнітний потік у трансформаторі потоку, а по ньому і магнітна 
індукція, яка цей потік породжує. 

У другому методі використовується калібрувальна котушка 
малого розміру (діаметр ~5 мм). Вона встановлюється аксіально 
до СКВІДа на відстані приблизно 20 см, імітуючи магнітний 
диполь. Підраховується магнітний потік, по якому знаходиться 
індукція магнітного поля. 

В деяких випадках потрібне більш точне калібрування. 
Наприклад, якщо неточність калібровки магнітоенцефалогра-
фічної системи складає декілька відсотків, то це викликає 
неточність визначення координат джерела епілепсії у декілька 
міліметрів [72]. 

Калібрування каналів у багатоканальній системі, так щоб 
канали узгоджувались один з одним, теж дуже непроста задача. 
Щоб отримати якісні результати, її необхідно проводити в 
екранованій камері, або з використанням системи компенсацій-
них котушок.  

Можна було б використати невеликий двох або тришаро-
вий екран з м’ю-металу, але його близькість до калібрувальної 
котушки може спотворити її магнітне поле. На рис. 3.11 із [72] 
відтворені принципи калібрування градіометрів першого (рис. 
3.11, а) і другого (рис. 3.11, б) порядків. 
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                   а                    б 

Рис. 3.11. Схематичне зображення принципів калібровки 

градіометрів першого (а) і другого порядку (б) [72] 

 
У першому випадку як джерело магнітного поля 

використовується достатньо довгий провід з постійним струмом 
І. Магнітне поле Вz цього струму у будь якій точці з 
координатами х і z визначається по закону Ампера:  
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По цій формулі підраховується інтегральна величина 

магнітного потоку, яка попадає окремо в нижню і верхню петлі 
трансформатора потоку радіометра, і далі з урахуванням 
напрямку антенних петель визначається сумарний потік. 

Для калібровки градіометра другого порядку викорис-
товується одинарний виток проводу радіусом R зі струмом І. Він 
розміщується навкруги кріостату концентрично вісі градіо-метра 
(рис. 3.11, б). Діаметр витка у 20 разів більший діаметра антенної 
петлі градіометра. 

Магнітне поле Вz у будь-якій точці на вісі z можна 
визначити згідно закону Біо-Савара-Лапласа: 
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Цим способом можна відкалібрувати градіометр з точністю 
0,1 %. Але необхідно точно про інтегрувати магнітний потік по 
площам антенних петель. 

СКВІД магнітометрична система характеризується 
декелькома основними параметрами: коефіцієнт перетворення 
магнітний потік/напруга чутливість і шумова характеристика в 
діапазоні частот, швидкодія, динамічний діапазон, ефективна 
площа СКВІДа [72]. Більшість із цих параметрів можна 
визначити лише в екранованій камері, яка б послабляла маг-нітні 
завади як мінімум в 500 разів. Крім екранованої камери 
необхідно інше обладнання і прилади: калібрувальна котушка, 
осцилоскоп, спектроаналізатор, генератор сигналів і інше.  

Коефіцієнт перетворення магнітного потоку в напругу або 

крутизну сигнальної характеристики СКВІДа Φ∂∂ /V можна 
визначити, помірявши осцилоскопом розмах напруги від піка до 
піка на виході СКВІДа і поділивши його на Ф0/2. Типова 
величина цього коефіцієнта знаходиться в межах 10–100 мкВ/Ф0. 
Коефіцієнт перетворювання характеризує стабіль-ність СКВІДа. 
Це особливо важливо стосовно високотемпе-ратурних СКВІДів, у 
яких критичний струм може повільно з часом змінюватись у 
зв’язку з міграцією кисню в джозефсонів-ських переходах. 
Стабільність цього коефіцієнта залежить і від впливу завад. Так 
що його стан може характеризувати, як навколишнє середовище 
буде впливати на СКВІД при подальших вимірюваннях. 

Ефективна площа СКВІДа Аеф = ФS/∆B, де ФS – магнітний 
потік, який проникає в отвір СКВІДа при зміні ∆B зовнішньої 
магнітної індукції (у напрямку найбільшої чутливості СКВІДа). 
Чим більша величина Аеф, тим більшу частину потоку 
зовнішнього магнітного поля захоплює СКВІД, тобто тим більша 
його чутливість. Таким чином, параметр Аеф характе-ризує 
чутливість СКВІДа. Його можна виміряти за допомогою 
каліброваної котушки, змінюючи в ній магнітне поле на певну 
величину і підраховуючи кількість квантів Ф0, які проникли у 
СКВІД. 

Однією із основних характеристик СКВІД магнітометра є 
спектральна густина шуму напруги Sv(f) на виході електроніки і 
пов’язана з нею спектральна густина потокового шуму Sф: 

 
Sф(f)=Sv(f) / Vф

2(Ф0
2/Гц),                           (3.5) 
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де Vф=
aвих ФV ∂∂ / , Vвих – напруга на виході електронної схеми, Фа 

– вхідний потік. В кращих НТ СКВІД магнітометрах         Sф= 10-

12 Ф0
2/√Гц. 
По величині Sф(f) можна визначити енергетичний шум в 

одиничній смузі частот 
 

ε(f)= Sф(f) / (2Ls) Дж/Гц .                        (3.6) 
 

По цьому параметру, який враховує величину індуктив-
ності СКВІДа Ls, можна порівнювати СКВІДи з різною 
геометрією. Шуми СКВІДа можуть бути виміряні за допомо-гою 
спектроаналізатора. 

Наступний параметр – динамічний діапазон. На СКВІД 
магнітометр поступають одночасно з корисним сигналом маг-
нітні завади довкілля, які можуть його перевищувати на багато 
порядків. Тому СКВІД разом зі своєю електронікою повинен 
бути спроможним сприйняти сигнал разом з завадами. При цьому 
роздільна здатність ∂В електроніки повинна бути достатньою, 
щоб їх розділити і виміряти сигнал з необхідною точністю.  

Від призначення СКВІД системи залежить вибір 
електроніки, яка забезпечує заданий динамічний діапазон. Якщо 
система працюватиме в неекранованому приміщенні, або має 
бути мобільною, то  повинен бути широкий динамічний діапазон, 
його краще всього може забезпечити цифрова електроніка. Якщо 
приміщення екрановане, то потреба в широкому динамічному 
діапазоні відпадає. Нехай амплітуда завади буде ∆В, тоді 
динамічний діапазон визначається як  

 

D = 
B

B

∂
∆2

(дБ).                             (3.7) 

 
Очевидно, що він значно ширший ніж такий, що був би 

необхідний для самого сигналу. Наприклад магнітний сигнал 
мозку від піка до піка складає приблизно 300 фТ. Щоб його 
виміряти з точністю 0,5 фТ, був би достатній динамічний 
діапазон D=600 = 56 дБ. Але навіть в екранованій камері завада 
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складає майже 40 нТ. У такому разі динамічний діапазон 
необхідно розширити до D = 160 дБ. 

СКВІД магнітометр у режимі підсилювача магнітних 
сигналів здатен працювати на надвисоких частотах (гігагерци). 
Але коли в ньому зворотний зв'язок замкнений, то його швид-
кодія обмежується параметрами електроніки. В неекранованих 
приміщеннях СКВІД магнітометр повинен відслідковувати великі 
швидкості змін магнітних завад. Тому швидкодія повинна бути 
понад 106 Ф0/с. Якщо швидкість зміни сигналу перевищує 
максимальну швидкодію зворотного зв’язку і загальна зміна 
вхідного потоку перевищує Ф0/2, то робоча точка може 
перескочити на один або декілька квантів магнітного потоку. У 
зв’язку з неперервним удосконаленням напівпровідникових 
компонентів для керуючої електроніки підвищуються параметри 
по чутливості і швидкодії СКВІД магнітометрів зі зворотним 
зв’язком. Але є границі, які неможливо подолати.  

Наведемо приклад. СКВІД знаходиться в кріостаті з рідким 
гелієм, а керуюча електроніка на деякій відстані від нього. Ця 
відстань є одним із компонентів, які визначають швидкодію 
зворотного зв’язку. Але цю відстань не дає суттєво зменшити 
інший фактор. Справа в тому, що транзистор вхідного 
підсилювача на відстані 1 м може генерувати магнітну заваду 
величиною до 30 фТ, зіставленою з сигналами головного мозку. 
При збільшенні цієї відстані від 0,7 до 1,3 м завада зменшується в 
~6 разів для магнітометра і в ~12 разів для градіометра [91].  

Поміряти швидкодію можна за допомогою калібрувальної 
котушки зі змінним струмом, амплітуда якого, а отже ампулі-туда 
магнітного поля збільшується до зриву зворотного зв’язку. 

СКВІД магнітометри є одними із найбільш лінійних прила-
дів в метрології. Але деяка нелінійність, викликана різними 
причинами, перш за все з боку електроніки, все ж таки має місце. 
Її необхідно зводити до мінімуму для успішної боротьби з 
шумами і при обробці сигналів [72]. 

Нелінійність можна оцінити, подаючи на вхід СКВІД 
магнітометра чистий синусоїдальний сигнал. При наявності 
нелінійності виникають гармоніки. Відношення їх сумарної по-
тужності до потужності основної складової характеризує ступінь 
нелінійності. У кращих СКВІД магнітометрів це як мінімум – 130 
дБ. 
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3.5. Зчитування даних в багатоканальних СКВІД 

системах 
 

Закономірна проблема виникає у зв’язку з розробкою 
СКВІД магнітометричних систем з дуже великою кількістю 
каналів, яка уже досягла 500 [52]. Для одночасного опитування 
всіх каналів необхідна відповідна кількість виводів із кріостата і 
напівпровідникових компонентів - підсилювачів, інтеграторів, 
АЦП і інших. В [92] запропоновано, як можна було б вирішити 
цю проблему більш економно. Ідея експериментально 
підтверджена на макеті із двох СКВІД магнітометрів (рис. 3.12).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.12. 

Резонансні 
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[92] 

 
Паралельно до СКВІДів, на які подається загальний струм 

живлення Іb, під’єднані резонансні контури. 
Вони за допомогою індуктивностей L1 і L2 настроєні на 

частоти 560 і 625 МГц. Виходи обох контурів під’єднані до 
транзистора типу НЕМТ (high electron mobility transistor), який 
теж знаходиться у рідкому гелії. Еквівалентні опори СКВІДів 
залежать від величин вхідних потоків Ф1 і Ф2. Тому величини 
сигналів ∆Г на контурах на резонансних частотах при подачі 
живлення Іb від ВЧ генератора теж залежить від величин Ф1 і Ф2. 
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Ці залежності, які показані на рис. 3.13, поступають на 
НЕМТ- транзистор у рідкому гелії, а з нього послідовно 
виводяться назовні в електронний блок. 

 

 

 
 
a 
 
 
 
 
б 

Рис. 3.13. Залежність зчитуваних сигналів зі СКВІДів на 
рис. 3.12 від ВЧ частоти опитування при різних вхідних 
магнітних потоках Ф1 (а)і Ф2 (б) 
 

Необхідно відмітити, що незалежно від [92] і значно раніше 
автором була висловлена ідея зчитування сигналів зі СКВІДів за 
допомогою резонансних контурів. Орієнтація була на 
релаксаційні СКВІД магнітометри, тобто на розв’язання більш 
складної задачі порівняно з [92].  

Спектральний аналіз релаксаційних коливань показав, що 
перша гармоніка по амплітуді майже вдвічі перевищує всі інші 
гармоніки [93]. Тому її цілком можна використовувати для 
резонансного зчитування. 

В наведеному на рис. 3.12 макеті СКВІД системи як 
підсилювач використовується напівпровідниковий транзистор 
НЕМТ. Замість нього можна використовувати надпровідникові 
підсилювачі.  

На рис. 3.14 наведена схема СКВІД сенсора. Його вихідні 
сигнали подаються на вхід СКВІД підсилювача, який складається 
із 100 послідовно з’єднаних СКВІДів [94] 
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Рис. 3.14. СКВІД сенсор зі СКВІД підсилювачем [94] 

 
Робоча точка СКВІД підсилювача обрана при 0,25 Ф0, тобто 

на найкрутішій ділянці залежності вихідної напруги від вхідного 
магнітного потоку (рис. 3.15). Щоб уникнути впливу нелінійності 
цієї залежності вхідний потік доводиться обмежувати величиною 
± 0,05 Ф0. 

 

 
 

Рис. 3.15. Діаграма роботи СКВІД підсилювача 
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Задовго до [94] ми теж запропоновували використовувати 
для зчитування даних ланцюжок послідовно з’єднаних надпро-
відникових елементів [96]. 

На відміну від системи, показаної на рис. 3.12, де для 
зчитування сигналів використовуються паралельні резонансні 
контури, в [95] показано, що придатними можуть  виявитися і 
послідовні резонансні контури. На рис. 3.16 показана система для 
зчитування сигналів із семи болометрів. 

 

 
 

Рис. 3.16. Схема 8-канального мультиплексора [95] 

 
Передбачається, що у майбутньому будуть використову-

ватись сотні і тисячі таких болометрів, виготовлених фотоліто-
графічними методами, для проведення нового покоління 
космічних досліджень. Робоча температура таких приладів буде 
порядку 1 К. Якщо зчитування сигналів буде проводитись окремо 
від кожного болометра, то це буде пов’язано з величезним 
теплопідводом по проводам. Тому дослідження, проведені на 
показаному на рис. 3.16 макеті, цілком актуальні. Тут 
еквівалентними опорами R1–R6, R8 представлені сім болометрів. 
Опір R7 – калібровочний. На всі ці опори подається напруга з 
фіксованими частотами від 345,5 до 744,5 кГц. Кожен із фільтрів 
LiCi настроєний на одну фіксовану частоту в цьому діапазоні і 
лише сигнал від відповідного болометра поступає на вхідну 
антену Lі СКВІДа. Сигнали від всіх інших болометрів і 
калібровочного опору R7 завдяки високій добротності фільтрів 
через них майже не проходять (досягають СКВІДа лише 0,4 %). 
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Висновки 

 

У будь-якій СКВІД магнітометричній системі крім самих 
сенсорів – СКВІДів з трансформаторами потоку повинно бути 
іще чимало компонентів, повний склад яких залежить від 
призначення системи. Але є обов’язковий перелік, спільний для 
всіх систем: кріогенне охолодження і його обслуговуван-ня; 
засоби позбавлення завад; електронні компоненти; техніка 
калібрування. При побудові конкретних СКВІД магнітометр-
ричних систем ці компоненти необхідно обґрунтовано вибрати й 
оптимізувати. 

Кріогенне охолодження. Для вибору методів і засобів 
охолодження необхідно врахувати вимоги: електромагнітні шуми 
і завади від кріогенної системи повинні бути набагато меншими 
самої СКВІД магнітометричної системи, не повинно бути 
механічних вібрацій, температурні флуктуації не повинні 
впливати на параметри СКВІДа. Інші фактори, такі як ціна і 
надійність, теж повинні враховуватись в залежності від 
призначення СКВІД магнітометричної системи 

Найпростіший метод охолодження – занурювати СКВІД в 
кріогенну рідину, яка знаходиться в кріостаті, використовуючи 
рідкий гелій для низькотемпературних СКВІДів і рідкий азот для 
високотемпературних. 

В залежності від призначення СКВІД  магнітометричної 
системи існує декілька підходів до проектування кріостатів. 
Якщо об’єкт дослідження розташовується в кріостаті, то останній 
можна виготовити із металу і тоді він додатково буде слугувати 
екраном на частотах вище 10–100 Гц. Якщо об’єкт досліджень 
знаходиться зовні кріостату, то останній повинен бути 
магнітопрозорим. У цьому випадку він виготовляється із 
спеціального склопластику і має досить складну конструкцію, 
завдяки якій випаровування гелія можна зменшити до 1% на 
добу. Але коли в кріостат вставляється комплект СКВІДів з 
трансформаторами потоку і іншими компонентами, то за рахунок 
теплопровідності вводів і струмів в них теплоприплив 
збільшується. В реальній магнітокардіографічній системі 13 л 
рідкого гелія вистачає на 7 діб безперервної роботи. 
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Особливої уваги потребує виготовлення хвостовика 
кріостату, в якому розміщують антенні петлі трансформатора 
потоку. З метою максимального зближення їх з об’єктом 
досліджень дно повинно бути якнайтоншим але достатнім, щоб 
не прогинатись під атмосферним тиском. 

Якщо СКВІД магнітометричні системи повинні працю-вати 
довготривало, то для охолодження доцільно використо-вувати 
кріогенні рефрижератори. Створено уже чимало рефрижераторів 
замкнутого циклу з підходящою холодо-продуктивністю (до 1 
Вт) вартістю 20–40 тисяч доларів для температури 4 К та $ 5–15 
тисяч доларів для 70 К. Але застосовувати їх для надчутливих 
магнітометричних дослід-жень непросто через електромагнітні 
завади, механічні вібрації і температурні флуктуації. Незважаючи 
на це, стали відомими розробки систем на високотемпературних 
надпровідниках з рефрижераторами для практичних застосувань. 

Боротьба із завадами. Джерелами завад, які по амплітуді 
перевищують корисні магнітні сигнали на багато порядків, є різні 
магніти, лінії електромереж, трансформатори, двигуни, 
телевізійні і комунікаційні вежі, радари, мобільний зв'язок, 
транспортні засоби, електронне обладнання, у тому числі 
комп’ютерне. Найбільш радикальний засіб боротьби з цими 
завадами є магнітоекрановані камери. Незважаючи на переваж-но 
НЧ діапазон СКВІД магнітометричних вимірювань, екранувати 
необхідно у широкому частотному діапазоні. 

На низьких частотах найбільш ефективним екраном є 
магнітом’які матеріали, такі як мю-метал і пермалой. Побудова 
екранованої камери вимагає застосування складних технологій, 
пов’язаних зі зварюванням листів, відпалюванням камери і її 
розмагнічуванням. Хорошого ефекту екранування можна досягти, 
якщо замість магнітом’яких матеріалів або разом з ними 
застосувати листи із металу з великою електропровідні-стю, які 
більше екранують від високочастотних завад. Тому особливо 
ефективними виявились багатошарові камери. Вага такої камери, 
яка екранує на частоті >0,01 Гц до 130 дБ, складає декілька тон, а 
вартість до 1 млн. доларів США.  

Таким чином, екранована камера – це капітальна та дорога 
споруда. Лише потужні наукові центри спроможні їх побудувати. 
Відомі варіанти більш скромних камер, наприклад, такої яка під 
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час магнітокардіографічних досліджень екранує не всього 
пацієнта, а тільки його грудну клітку. 

Дуже високу ефективність проявив екран для нейромаг-
нітних досліджень із високотемпературного надпровідникового 
матеріалу. Екрануючий фактор на частоті нижче 10 Гц склав 
10000, за рахунок чого чутливість СКВІД магнітометрів на 
частоті 100 Гц була покращена до 0,9 фТ/√Гц.  

Незважаючи на великі досягнення в розробці екранованих 
камер, вони значно ускладнюють проведення СКВІД магніто-
метричних досліджень, особливо гальмують клінічне 
застосування біомагнітометрії. Тому СКВІД магнітометричні 
системи для придушення зовнішніх завад обладнуються іншими 
засобами: оптимізація трансформатора потоку, рефе-рентна 
компенсація завад, просторова фільтрація і т.п. Замість 
магнітометрів застосовуються градіометри, у яких, якщо вони 
добре збалансовані, однорідні у просторі магнітні завади 
зменшуються на 120 дБ.  

Якщо спектр сигналу, який вимірюють, відомий, то всі 
лишні частоти придушуються смуговими і ежекторними 
фільтрами. Так наприклад, поступають з основною частотою і 
гармоніками від джерел електропостачання. Якщо відомі частоти 
завад, то замість фільтрів, які деколи спотворюють сигнал, в місці 
знаходження СКВІД магнітометра можна згенерувати рівні по 
амплітуді і протилежні по фазі компенсаційні магнітні поля.  

Більш ефективним і універсальним є активне екранування із 
застосуванням системи компенсаційних котушок, референт-ного 
магнітометра і електроніки зворотного зв’язку. З методом 
активного екранування перекликається метод компенсації завад 
за допомогою референтного векторного СКВІД магніто-метра, 
який міряючи всі три векторні складові завад, передає їх з 
певними адаптивними коефіцієнтами в комп’ютер для 
компенсації завад на виході сигнального СКВІД магнітометра. На 
цьому принципі можливе створення й більш складних систем з 
декількома сигнальними і референтними СКВІД магнітометрами. 

Якщо сигнал періодичний, то додатково позбавитись від 
завад можна шляхом його усереднення. Загальна чутливість 
СКВІД магнітометричної системи визначається і її електроні-
кою. Вона повинна бути зроблена так, щоб не вносити 
додатковий вклад до шуму СКВІДа. Це стосується її монтажу, 
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екранування компонентів, заземлень, позбавлення перехресних 
наводок, фільтрації і т. п. 

Калібрування. Перед використанням СКВІД магнітомет-
ричної системи її необхідно відкалібрувати. Звичайно 
застосовують два методи, які забезпечують точність ~10 %.  

Перший метод передбачає використання калібрувальної 
котушки великого розміру, всередину якої встановлюють 
кріостат зі СКВІДом. З урахуванням геометричних розмірів 
котушки, трансформатора потоку, сили струму в котушці та 
інших параметрів вираховується чутливість СКВІДа. У другому 
методі використовується калібрувальна котушка діаметром ~5 мм 
як імітація магнітного диполя. 

Більш точне калібрування потребує використання екранова-
ного об’єму. Для калібрування градіометра першого порядку 
використовується довгий провід з постійним струмом. Всі 
розрахунки проводять по закону Ампера. Для калібрування 
градіометра другого порядку використовують одинарний виток зі 
струмом навколо кріостату і розрахунки проводять за законом 
Біо-Савара-Лапласа. 

СКВІД магнітометрична система описується кількома 
параметрами: коефіцієнт перетворення «магнітний потік/ нап-
руга», чутливість, швидкодія, динамічний діапазон, ефективна 
площа СКВІДа, нелінійність. Всі ці параметри визначаються в 
процесі калібрування. 

Зчитування даних в багатоканальних СКВІД системах. Уже 
відомі СКВІД магнітометричні системи з дуже великою кількістю 
каналів – до 500. Для одночасного їх опитування необхідна 
відповідна кількість виводів із кріостата і комплектів 
напівпровідникових компонентів. Опубліковані пропозиції, як цю 
проблему можна вирішити більш економно. Пропонують 
використати систему паралельних або послідовних резо-нансних 
контурів, які теж занурюють у кріостат. Кожний контур 
настроєний на свою резонансну частоту і приєднаний до свого 
СКВІДу, еквівалентний опір якого, а отже стан контуру, залежить 
від величини вимірюваного СКВІДом магнітного потоку. 
Контури опитують послідовно. 
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Запитання для самоконтролю 

 
1. Опишіть конструкцію гелієвого магнітопрозорого 

кріостату 
2. Які переваги рефрижераторів замкнутого типу перед 

кріостатами? 
3. Чому крім радіочастотного (електромагнітного) 

екранування СКВІД системи потребують ще й магнітного 
екранування? 

4. Для чого призначені магнітоекрановані камери? 
5. В чому полягає принцип активної компенсації магнітних 

завад? 
6. В чому полягають переваги компенсації завад перед їх 

фільтрацією? 
7. Опишіть особливості побудови багатоканальних систем.  
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РОЗДІЛ 4 __________________________________________ 
 
 

СКВІД МАГНІТОКАРДІОГРАФІЧНІ СИСТЕМИ 

 

 

4.1. Біомагнетизм 

 
Життєдіяльність живих організмів супроводжується випро-

мінюванням магнітних полів. Серед їх джерел є рух іонів 
внаслідок електричної активності клітинних мембран; магнітні 
матеріали, які приймають участь в біомагнітних процесах, мають 
різну магнітну сприйнятливість і тому по-різному спотворюють 
накладені зовнішні магнітні поля; феромагнітні і парамагнітні 
частки, що проникають тим чи іншим чином або цілеспрямовано 
вводяться в середину організму. Джерело біомагнітних полів, які 
виникають за рахунок руху іонних струмів, викликає не тільки 
магнітні поля але і розподіл електричних потенціалів на поверхні 
тіла. Реєстрація цих потенціалів уже давно використовується у 
дослідженнях і клінічній практиці. Це перш за все електро-
кардіографія і електроенцефалографія.  

Але, як буде показано далі, реєстрація біомагнітних 
сигналів значно доповнює реєстрацію електричних потенціалів. 
Їх комбінація дає найбільш повну інформацію про досліджувані 
процеси. Незалежно від типу джерела всі біомагнітні сигнали 
надто слабкі, набагато слабші навколишніх магнітних завад, які 
можуть перевищувати їх по амплітуді на 12 порядків (рис. 4.1). 
Існує три способи боротьби з такими завадами:  

а) пасивне і активне і електромагнітне екранування;  
б) магнітна градієнтометрія;  
в) фільтрація сигналів, їх усереднення і застосування 

складних математичних методів виділення корисних сигналів.  
Вимірювання біомагнітних сигналів стало можливим тільки 

після винайдення СКВІДів, які мають рекордно високу 
чутливість до магнітного поля (∼10 -15 Тл). 

Неінвазійні медичні дослідження шляхом реєстрації 
магнітних сигналів, випромінюваних органами тіла, називають 
біомагнітними методами [97] на відміну від магнітобіології, яка 
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займається вивченням впливу магнітних полів на біологічні 
процеси. 

Вимірювання біомагнітних сигналів викликає значний 
інтерес з точки зору розробки нових методів діагностики в 
медицині у зв’язку з наступними перевагами СКВІД-магніто-

метрії [55, 98, 99]: вимірювання безконтактні, у тому числі через 
одежу або пов`язку; абсолютна безпечність і нешкідливість; 
отримання більш надійної інформації про електричні процеси в 
органах (оскільки магнітна неоднорідність тканин тіла значно 
нижча ніж електрична), можливість вимірювати магнітні сигнали 
в будь-яких точках і складати просторові карти магнітних 
сигналів, висока точність локалізації джерел магнітних сигналів і 
можливість визначення їх параметрів і спотворень. Індукція 
магнітного поля як вектор характеризується не тільки абсолют-
ною величиною, а і напрямком, що також може давати додаткову 
корисну інформацію. Завдяки всім цим достоїнствам і перевагам 
біомагнітометрія здатна забезпечити таку інформацію про 
організм, яку неможливо отримати ніякими іншими методами. В 
останні десятиріччя саме біомагнетизм виявився рушійною 
силою для розвитку вимірювальної СКВІД-техніки. А удоскона-
лені СКВІД-системи в свою чергу дали можливість отримати нові 
результати в біомагнетизмі, відкрити нові перспективи їх 
застосування. 

Але реалізація вимірювань за допомогою надчутливих 
СКВІД-сенсорів є непростою проблемою. Вона пов`язана з 
вирішенням ряду задач щодо подолання шумів, фільтрації, 
багатоканального вводу в комп`ютер, обробки великих масивів 
сигналів, їх відображення, інтерпретації результатів вимірювань 
тощо. Всі ці задачі притаманні будь-якій СКВІД-системі, але 
кожна система має і свої особливості. І ці особливості знайшли 
відображення у наступних двох розділах, присвячених конкрет-
ним СКВІД системам, деякі з яких уже використовуються в 
клінічній практиці. 
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4.2. Магнітокардіографія. Загальні відомості 
 
Відомо, що серцево-судинні захворювання становлять 

більше половини усіх випадків смерті. Ці захворювання, які 
скорочують очікуваний термін життя, включають інфаркт 
міокарду, ішемію, порок серця, аритмії. Очевидно, що такі 
смертельно небезпечні хвороби нападають на людину не 
зненацька. Вони зароджуються у вигляді незначних порушень. І 
якби ці порушення можна було уловлювати на самій ранній стадії 
і своєчасно застосовувати профілактичні заходи, то дуже багато 
людей, у тому числі молодих, удалось би спасти. Адже 25 відсот-
ків людей, померлих раптовою серцевою смертю, взагалі не 
знали, що були хворі на ішемію, 50 відсотків людей з інфарктом 
міокарда вперше звертаються до кардіолога, коли інфаркт уже 
трапився.  

Однак навіть найсучасніші методи дослідження роботи 
серця не спроможні діагностувати захворювання на дуже ранній 
стадії. Уже на протязі 100 років основним методом діагностики 
стану серцево-судинної системи є електрокардіографія, яка 
вимірює різниці потенціалів на поверхні тіла, що створюються 
струмами у серці. Ці струми є рушійною силою, яка спонукає 
серце працювати. Але і електрокардіографія безсила забезпечити 
ранню діагностику захворювань. В цьому відношенні перспек-
тивною є новітня технологія магнітокардіографії, яка вимірює 
над грудною кліткою і комп`ютерно обробляє магнітні сигнали, 
що випромінює серце людини.  

Воно створює в навколишньому просторі досить сильні, 
порівнюючи зі іншими органами, магнітні поля (десятки пікотес-
ла) (рис. 4.1), але і вони досить слабкі. Вперше зареєструвати 
магнітокардіограму з великими зусиллями вдалось в 1963р за 
допомогою багатовиткової індукційної котушки [100]. І лише 
починаючи з 1970 роек, коли був застосований СКВІД магніто-
метр [101], процедура реєстрації магнітокардіограм стала 
доступною. 

Відомо, що міокард становить тривимірну структуру, в якій 
сусідні клітини взаємопов`язані в усіх напрямках. Тому 
хвильовий фронт деполяризації в серцевому м`язі становить 
видовжену поверхню, яка протягом кардіоциклу рухається через 
міокард. Якщо поділити хвильовий фронт деполяризації на 
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маленькі сегменти, кожний з яких має свій власний елементарний 
струмів диполь, то магнітокардіограма (МКГ) визначатиметься 
сумою магнітних полов сегментів хвильового фронту [102]. 

 

Навколишні
магнітні поля

Біомагнітні
поля

Легені

Серце дорослої людини

Серце дитини в утробі матері

Викликані сигналу мозку

Мозок

МП - томограф

Поле Землі

Індустріальні завади

Автомобіль 50м

Електродриль 5м

Інтегральна схема 2м

транзистор 1м

 
Рис. 4.1. Співвідношення величин біомагнітних полів і 

навколишніх магнітних полів 

 
Ті ж самі іонні струми серця, які генерують МКГ сигнали, 

замикаючись через навколишнє тіло, створюють різницю 
потенціалів величиною ~ 1 мВ, що реєструються у вигляді 
електрокардіограм (ЕКГ). Поєднання цих двох методів дає 
цілісну картину функціонування міокарду, дозволяє установити 
найменші порушення фізіологічних процесів. 

Інформація, яка отримується методами ЕКГ і МКГ, взаємо-
пов`язана і доповнює одна одну, а джерелом нового інформа-
тивного змісту МКГ є її незалежність від складного багатоша-
рового провідного середовища, в середині якого знаходиться 
серце.  МКГ має ті ж самі морфологічні особливості, що і ЕКГ, 
тобто QRS комплекси, T, P і U хвилі, але є деякі фундаментальні 
відміни. МКГ більш чутлива до локальних струмів в серці. Якщо, 
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наприклад, в міокарді протікають два зустрічні струми однакової 
величини, то в ЕКГ вони зкомпенсуються, а МКГ їх зафіксує 
[103].  

Або, як показало моделювання серцевої активності [104], у 
серці можуть виникати замкнуті струми, які не викликають 
жодних потенціалів на поверхні тіла. На ЕКГ ці струми не 
помітні, а МКГ їх виявляє. Експерименти це підтвердили [105]. 
Тобто МКГ дозволяє виявити такі компоненти електричних 
процесів в серці, які для інших методів недоступні, а отже 
виявити і патологічні ділянки в міокарді.  

До інших переваг МКГ належать: більш висока вибірковість 
до біомагнітного сигналу поблизу джерела активності, можли-
вість легкого і швидкового переміщення сенсора магнітного поля 
для пошуку того чи іншого виду активності міокарда. Новим 
порівняно з простою ЕКГ є перехід від реєстрації одномірних 
кривих у часі до МКГ картування (побудови двомірних динаміч-
них карт магнітного поля), що дає можливість прослідкувати 
електрофізіологічні механізми реполяризації та деполяризації 
міокарду. Це дозволило створити засоби обробки МКГ даних, що 
локалізують  аритмогенні та ішемізовані зони, а також оцінити 

вплив медикаментозної терапії й оперативного лікування [106]. 
Стало можливим діагностувати на ранній стадії  більшість 
серцевих захворювань і ризиків, включаючи інфаркт міокарду.  

Практичні дослідження, зокрема по виявленню пацієнтів з 
ішемічною хворобою серця показали чутливість і специфічність 
методу понад 80% [107, 108]. За допомогою МКГ можна точніше 
визначити викликані ішемією відхилення від нормального 
напрямку хвилі збудження. 

Аналіз магнітних карт дав можливість розробити метод 
діагностики на ранній стадії такої смертельно небезпечної 
хвороби серця як кардіоміопатія – запалення його м’язів [109]. В 

[110] наведено два задокументованих приклади успішного 
застосування МКГ діагностики: передбачення ішемічного захво-
рювання при різкому болю в грудях і виявлення ненормальності 
реполяризації у спокої при ЕКГ і інших  показниках в нормі, яке 
може бути провісником інфаркту міокарда. В [111] окреслено 
коло захворювань, де застосування МКГ методу діагностики 
найбільш ефективне (рис. 4.2). 
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Рис. 4.2. Схема основних захворювань, які в [111] 

досліджу-вались МКГ методом 

 
Неінвазивність і короткий час обстеження при використанні 

багатоканальних систем відкривають можливість скринінгу 
населення і неінвазійного моніторингу терапій лікарськими 

препаратами. Необхідно відмітити публікацію [112], в якій 
докладно викладено більшість аспектів і проблем клінічного 
застосування магнітокардіографії і наведено 406 посилань на цю 
тему. 

 

 

4.3. Технічні засоби на НТНП СКВІДах для 

магнітокардіографії 
 

Процес реєстрації магнітокардіограми ілюструється на рис. 
4.3. Пацієнт знаходиться на ліжку, яке може рухатись по 
горизонталі в двох координатах для вибору 36 точок вимірювань. 
Максимально близько до грудної клітки, але не торкаючись її, 
підводиться хвостовик кріостата з антеною і СКВІДом. Магнітні 
сигнали серця проходять через електронний блок, де зазнають 
необхідної обробки, і поступають в ПК.  

У даний час існує чимало біомагнітних лабораторій, які 
проводять дослідження за допомогою СКВІД магнітометричних 

систем [113]. Для нормальної роботи, щоб позбавитись завад, 
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вони потребують коштовних магнітоекранованих камер (Розділ 
2). Цей фактор не дає можливості широкого впровадження 
магнітокардіографії в клініки, незважаючи на її діагностичну 
цінність. 

 

 
Рис. 4.3. Принцип магнітокардіографічного обстеження 

 

В [114] розробили компромісний горизонтальний циліндр-
ричний екран. Якщо типова екранована кімната має розмір 2,5 м 
по кожній стороні, то цей екран має довжину 2 м, зовнішній 
діаметр 1,2 м і внутрішній 0,9 м. Його стінки складаються із двох 
шарів пермалоя товщиною 1 мм і 1 шара алюмінію товщиною 0,5 
мм. Для кріостата зроблено додатковий екран діаметром 0,4 м 
зверху в центрі камери. Поворотні двері знаходяться збоку. Вони 
складаються з чотирьох шарів пермалою та одного шару 
алюмінію і зроблені так, щоб у закритому стані перекривались з 
стінками циліндра. Пацієнт на ліжку доставляється в екран через 
відкриті бокові отвори як показано на рис. 4.4. Через відкриті 
двері оператор поправляє його положення, так щоб за один раз 
зняти магнітокардіограми 64 канальним СКВІД градієнтометром 
у 8 х 8 точках на площі 175 х 175 мм. 
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Рис. 4.4. Відкрита МКГ-система 
 
Циліндричний екран подавляє завади в місці вимірювань на 

50 дБ. Але такий екран теж досить коштовна споруда. Крім того 
під час магнітокардіографічних досліджень пацієнт має бути 
підключений до інших апаратів, або може страждати клаустрофо-
бією. Тому стало важливим створити СКВІД магнітометр, 
спроможний працювати у важких умовах (силові лінії 50 Гц, 
флуктуації магнітного поля Землі, електротранспорт, кондиціоне-
ри, мобільний зв'язок, завади від електронного обладнання тощо). 
Далі як приклад описана наша система, яка цим вимогам 
відповідає і може працювати у звичайній клініці без використан-

ня магнітоекранованої камери [115, 116]. 
Традиційно реєстрація МКГ сигналів проводиться в 36-ти 

просторових точках [117], хоча буває й 64 [114, 61, 62]. Трива-
лість вимірювань в одній точці 0,5-1хв – інтервал необхідний для 
реєстрації достатньої кількості кардіоциклів, щоб за рахунок 
усереднення добитися максимального відношення сигнал/шум. 
Таким чином, якщо використовується 1-канальна МКГ система, 
процедура реєстрації МКГ у всіх 36 точках займає приблизно 40 
хв. Це обтяжливо для пацієнта і стомливо навіть для здорової 
людини, яка повинна лежати нерухомо. Крім того, втрачаються 
варіації тривалості кардіоциклу. Цей інтервал досліджень можна 
зменшити, якщо МКГ реєструвати одночасно у декількох точках, 
тобто використовуючи багатоканальну систему. 
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Такі системи застосовуються у багатьох лабораторіях. При 
цьому кількість каналів віріює від десятків до декількох сотень. 
Багато каналів також означає збільшення вартості як самої 
системи так і витрат найдорожчого  витратного матеріалу - 
рідкого гелію. Тому потенційний ринок таких систем обмежений 

[113]. Крім того збільшення кількості каналів не означає пропор-
ційного зниження часу обстеження пацієнта, бо необхідний 
певний час для підготовки його і самої системи. А це займає не 
менше 5 хв. Тому для оптимізації балансу ціна / якість діагнос-
тичної процедури ми вибрали набір із 4-х сигнальних і трьох 
референтних каналів, що знижує кількість реєстрацій до 9 і 
зменшує час обстеження кожного пацієнта до 10-15 хв, а 13 літрів 
рідкого гелію вистачає на 7 діб безперервної роботи без 
додаткового заливання кріостата. Ціна такої системи порівняно з 
одноканальною лише подвоюється. Наводимо опис системи, 

опублікованої в [115].  
 

 
Рис. 4.5. Блок-схема магнітокардіографічної системи 

 
Блок-схема системи показана на рис. 4.5. Тут разом з 

одночасною реєстрацією магнітокардіограм в кожних чотирьох 
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точках, розміщених в кутах квадрату 4х4 см реєструється в 
одному відведенні електрокардіограма, яка використовується 
виключно для синхронізації магнітокардіограм.  

У блоці СКВІД магнітометрів розміщені, як відмічалось, 4 
інформаційні магнітометри, які власне і реєструють магнітокар-
діограми. Магнітометри побудовані на основі релаксаційних 

коливань в СКВІДах [117 – 119]. 
Тут разом з одночасною реєстрацією магнітокардіограм в 

кожних чотирьох точках, розміщених в кутах квадрату 4см х 4см 
реєструється в одному відведенні електрокардіограма, яка вико- 
ристовується виключно для синхронізації магнітокардіограм.  

У блоці СКВІД магнітометрів розміщені, як відмічалось, 4 
інформаційні магнітометри, які власне і реєструють магнітокар-
діограми. Магнітометри побудовані на основі релаксаційних 

коливань в СКВІДах [117 – 119]. Крім цього використовується 
триканальний референтний векторний СКВІД магнітометр для 
компенсації завад (рис. 4.6), аналогічний показаному на рис. 3.10. 

 

 
 

Рис. 4.6. СКВІД-градієнтометр першого порядку з 
системою компенсації завад [55] 
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Блок схема багатоканального СКВІД магнітометра показана 
на рис. 4.7. Важливим компонентом є кріогенний зонд, на якому 
закріплюються СКВІДи, антени, засоби механічного балансу 
антен, вимірювач рівня рідкого гелію. 

Антени діаметром 20 мм і базою 60 мм виконані як 
градієнтометри 2-го порядку. За рахунок точного намотування 
ніобієвого дроту діаметром 50 мкм досягається первинний баланс 
10-3-8⋅10-4, який механічним балансуванням доводиться до рівня 
10-5-5⋅10-6, (тобто 10-5 ppm). 

 

 
 

Рис. 4.7. Блок схема багатоканального СКВІД 

магнітометра 
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Електроніка МКГ системи має дві складові. Первинна 
знаходиться безпосередньо на кріостаті (рис. 4.8).  

Вона забезпечує живлення СКВІДів і первинну обробку 
сигналів. До неї відносяться первинна електроніка чотирьох 
вимірювальних і референтного магнітометрів, мультиплексори 
всіх каналів, прилад вимірювання рівня рідкого гелію. Всі 
компоненти первинної електроніки знаходяться на своїх окремих 
зондах. 

Мультиплексори за допомогою власного мікропроцесора 
збирають сигнали від вимірювальних і референтних СКВІДів і 
передають їх в блок управління і обробки. Ця частина електро-
ніки автономна і не потребує утручання при управлінні МКГ-
системою. 

 

 
 

Рис. 4.8. Первинна електроніка МКГ системи 
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Друга частина електроніки, яка виконує функції управління 
і обробки сигналів, знаходиться в окремому блоці управління і 
обробки поблизу ПК (рис. 4.9). 

Конкретно електроніка управління і обробки сигналів 
виконує наступні функції: 

– фільтрація і підсилення сигналів від МКГ-магнітометрів, 
референсного магнітометра і електрокардіографа; 

– аналого-цифрове перетворення сигналів; 
– електричне живлення всієї МКГ-системи; 
– управління роботою всіх МКГ-сигналів; 
налагодження і експлуатація системи в ручному режимі/ 
 

 
Рис. 4.9. Електроніка управління і обробки 
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Загальний вигляд блоку управління і обробки сигналів 
показано на рис. 4.10. 

 
Рис. 4.10. Вигляд блоку управління 

 

 

4.4. Удосконалення технічних засобів 

 

МКГ система, придатна для роботи у звичайній клініці без 
екранованої камери в умовах наявності перешкод промислового 
міста була розроблена нами при фінансовій підтримці 
Європейського Союзу і Канади в рамках проекту УНТЦ № 2187 
[115 – 116]. 

Протягом 5 років її експлуатації в Національному 
науковому центрі "Інститут кардіології імені академіка М.Д. 
Стражеска" НАМН України накопичений чималий досвід, який 
при фінансовій підтримці ЄС в рамках проекту УНТЦ № 4719 
було використано для її модернізації [120]. 

Модернізована МКГ система встановлена і експлуатується в 
Головному військовому клінічному госпіталі Міноборони 
України. Модернізація була проведена по двох напрямках. По-
перше, наша увага була сфокусована на подальшому посиленні 
перешкодозахищеності вимірювального модуля як самої чутливої 
частини вимірювального комплексу. По-друге, проведено оптимі-
зацію алгоритму запису МКГ сигналів, що сприяло  підвищенню 
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відтворюваності точності переміщення пацієнтів відносно 
вимірювальної сітки у випадку багаторазового повторення 
обстежень одних й тих пацієнтів.  

Всі описані далі вдосконалення були реалізовані в новій 
моделі МКГ системи, загальний вид якої показано на рис. 4.11. 

 

 
 

Рис. 4.11. Загальний вигляд МКГ системи: 1- 
автоматизоване пересувне ліжко (1), 2- стійка для утримання 
СКВІД-магнітометра,       3 - тримач кріостату (2), 4 – кріостат 
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4.4.1. Автоматизована система позиціювання пацієнта 

(СПП) 
Необхідність переміщення пацієнта в зоні високої 

чутливості СКВІД детекторів пред'являє ряд специфічних вимог 
до системи позиціювання. Ці вимоги сформувалися в ході 
оптимізації конструкції системи позиціювання протягом 
декількох років. При цьому були враховані зауваження і поба-
жання медичного і технічного персоналу, проаналізовані відмови 
в роботі системи і внесені відповідні зміни в її конструкцію. 
Оптимальним варіантом сканування є фіксоване положення 
кріостата з вимірювальними зондами і переміщення ліжка з 
пацієнтом щодо кріостата по двох координатах відповідно до 
алгоритму, заданого програмою вимірювань. Варіант переміщен-
ня кріостата відносно нерухомого пацієнта пов'язаний з рядом 
проблем. Вимірювальні антени повинні були б переміщатися в 
навколишніх магнітних полях, що приводило б до порушення 
балансу надпровідних градієнтометррів і, відповідно, до істотно-
го зсуву рівня постійного вихідного сигналу. 

Додаткові вібрації кріостата під час переміщення збільшили 
б інтенсивність випаровування гелію, що викликало б 
підвищення рівня шумів на виходах магнітометрів і підвищених 
витрат рідкого гелію. Збільшився б і час запису сигналів через 
необхідність очікування загасання коливань рідкого гелію і 
періодичного відновлення постійного рівня сигналу на виході 
магнітометрів. Тому у новій моделі магнітокардіографічної 
системи реалізований алгоритм переміщення ліжка з пацієнтом 
щодо нерухомого кріостата з вимірювальними детекторами.  

Механічне переміщення елементів СПП забезпечують два 
лінійних реверсивних редукторних двигуни потужністю 270 Вт 
на основі асинхронного електричного приводу й гвинтового 
механізму. Для контролю координат СПП використаються 
датчики лінійного переміщення на основі інкрементних оптичних 
енкодерів. На відтворюваність результатів МКГ дослідження 
значно впливає точність прив'язки вимірювальної сітки до 
положення серця пацієнта. При розробці СПП особлива увага 
була приділена саме початковому позиціюванню пацієнта з 
можливістю корекції, а також точності переміщення. 

На рис. 4.12 представлена блок-схема керування СПП. 
Мікроконтролер (R5F21134DFP фірми RENESAS) формує 



 
 

146 
 

команди на включення відповідного електродвигуна, і ліжко 
переміщається по одній з координат у задане положення. 
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Рис. 4.12. Блок-схема керування системою переміщення 

пацієнта 
 
При досягненні ним крайнього положення спрацьовують 

кінцеві вимикачі, і мікроконтролер формує команду зупинки 
двигунів. Щоб виключити аварійну ситуацію на випадок 
непередбаченого збою мікропроцесорної системи, передбачене 
додаткове механічне автоблокування. Кінцеві вимикачі (LS-
11/RLA, фірма MOELLER) мають 2 групи контактів, що 
послідовно спрацьовують при переміщенні виконавчого 
механізму. Спочатку замикаються контакти, що подають сигнал 
мікроконтролеру, і якщо за якимись причинами ліжко продовжує 
переміщатися, то друга група контактів безпосередньо розмикає 
ланцюг живлення відповідного електродвигуна. 

Датчики переміщення відслідковують координати ліжка. 
Закріплене на валу енкодера (RІ 38-500A, фірма HENGSTLER) 
колесо перетворює лінійне переміщення ліжка в обертання 
оптичного диска енкодера. При повороті вала енкодера на 
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фіксований кут (500 відліків на один повний оберт валу) у двох 
каналах формуються імпульси, фаза яких визначається 
напрямком обертання. Імпульси енкодера підраховує мікроконт-
ролер з урахуванням напрямку обертання. Даний енкодер 
відноситься до типу інкрементних, тобто він безпосередньо не 
визначає абсолютні координати ліжка. Для цього необхідно 
здійснити прив’язку даних лічильника імпульсів до конкретного 
положення ліжка, що реалізується в момент спрацьовування 
відповідних кінцевих вимикачів. Такий алгоритм потребував би 
спочатку переміщувати ліжко у крайні положення кожний раз 
при кожному включенні СПП. 

Для усунення даного недоліку передбачене використання 
енергонезалежної пам'яті (EEPROM AT24C64). Мікроконтролер 
постійно контролює напругу живлення і у момент вимикання 
СПП автоматично зберігає останні значення координат ліжка. 
При включенні СПП попередні координати ліжка дістаються із 
пам'яті. Таким способом реалізується аналог абсолютного енко-
дера, що у цьому випадку має переваги в порівнянні із справжнім 
абсолютним енкодером. При демонтажі/монтажі СПП немає 
необхідності в точному виставлянні початкового кута вала 
енкодера, тому що зберігається можливість автоматичної корекції 
прив’язки координат у момент спрацьовування кінцевих 
вимикачів.  

Переміщення ліжка з пацієнтом може виконуватися як 
автономно оператором, так і під керуванням ПК через COM-порт 
(RS-232). Командами з пульта керування здійснюється виставлен-
ня ліжка в зручну для укладання пацієнта позицію, первісне 
позиціювання пацієнта щодо вимірювальних каналів МКГ-
системи і повернення ліжка з пацієнтом на вихідну позицію по 
завершенню МКГ вимірювання. У процесі реєстрації МКГ 
керування СПП передається на ПК, що переміщує ліжко з 
пацієнтом по вузлах стандартної сітки виміру МКГ. У програмі є 
можливість корекції положення сітки виміру відносно грудної 
клітки пацієнта для більш точного суміщенням карти розподілу 
магнітного поля з анатомічним положенням серця пацієнта. 

На символьний дисплей пульта керування виводиться 
додаткова інформація про роботу СПП для оперативного 
контролю переміщень ліжка з пацієнтом як у вигляді номерів 
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позицій сітки виміру МКГ, так і абсолютного переміщення в 
міліметрах. 

Оскільки МКГ-система призначена для виміру надслабких 
магнітних сигналів, то велика увага була приділена мінімізації 
впливу магнітних перешкод, створюваних СПП. Практично всі 
деталі виготовлені з полімерних і парамагнітних матеріалів. Для 
виготовлення опорних і корпусних конструкцій, ребер жорсткості 
використався листовий МДФ різної товщини. Напрямки лінійно-
го переміщення ліжка, опорні ролики, корпуси підшипників, 
опори двигунів виготовлені з капролона. Вали, втулки, шестірні 
проміжного редуктора й частина кріплення виготовлені з 
алюмінієвого сплаву Д16Т. Обидва двигуни жорстко закріплені в 
задній несучій опорі системи позиціювання на максимальній 
віддалі від зони вимірів й їхнє положення не змінюється при русі 
ліжка. Переміщення ліжка в поздовжньому напрямку забезпечу-
ється редукторним двигуном, оснащеним силовим гвинтом і 
штоком. Переміщення в поперечному напрямку здійснює двигун 
з додатковим редуктором, ковзним валом, пасовою передачею й 
зубчасто-рейковим приводом. Передбачено режим "м'якого" 
включення електродвигунів, при якому керуюче твердотільне 
реле спрацьовує в момент проходження змінної живлячої 
напруги 50 Гц через нуль. 

Висота горизонтальної площини ліжка незмінна і становить 
580 мм щодо рівня підлоги. Ліжко має захисну "спідницю" 
висотою 150 мм, основне призначення якої виключити прямий 
доступ або випадковий контакт із рухомими частинами ліжка. 

Система переміщення пацієнта має наступні параметри: 
- діапазон поздовжнього переміщення ліжка 0 - 290 мм; 
- діапазон поперечного переміщення ліжка 0 - 260 мм; 
- точність позиціювання пацієнта ± 1 мм; 
- швидкість поздовжнього і поперечного переміщення 10 мм/с; 
- час переміщення ліжка від точки до точки 9 с; 
- розмір ліжка 2200 мм х 900 мм; 
- допустиме навантаження на ліжко 150 кг. 

 
4.4.2. Стійка для утримання СКВІД магнітометра (рис. 

4.11) 

Стійка повинна забезпечувати плавне переміщення 
кріостата по висоті для забезпечення мінімальної відстані між 
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дном кріостата і об'єктом виміру, його фіксацію і демпфірування 
вимірювального блоку від акустичних і механічних коливань. 

Стійка має масивну стійку основу, яка встановлена на 
подушках з матеріалу, що демпфує коливання підлоги. Вага 
стійки перевищує 100 кг. Діапазон переміщення кріостата стано-
вить 30 см, маса кріостата і рухомого короба (капсули) врівно-
важена противагою, що розташована у вертикальній частині 
стійки. Короб і противага зв’язані двома капроновими тросами 
товщиною 10 мм. Переміщення кріостата по висоті здійснюють 
вручну поворотом колеса із зубчасто-рейковим приводом. 

 

 
 

Рис. 4.13. 4-канальний СКВІД магнітометр 
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4.4.3. СКВІД магнітометр  

 

Саме СКВІД магнітометр забезпечує приймання надслабких 
МКГ сигналів і їх перетворення в попередньо оброблені і 
підсилені вихідні сигнали СКВІД сенсорів. На рис. 4.18 показана 
конструкція СКВІД магнітометру, вставленого в 
склопластиковий кріостат 1. У багатоканальному зонді 2 
закріплені чотири вимірювальні зонди 3 з надпровід-ними 
антенами 4, розміщеними у внутрішньому об’ємі кріостату, і 
електронними блоками 5, закріпленими на вимірювальних 
зондах. У багатоканальному зонді 2 крім вимірювальних зондів, 
змонтовано датчик рівня рідкого гелію 6, штуцер 7 заправлення 
кріостату рідким гелієм і штуцер відводу газоподібного гелію 8. 

Також на багатоканальному зонді встановлено 3-компо-
нентний векторний магнітометр 9 з ортогональними СКВІД-
сенсорами 10 для прийому сигналів електромагнітних перешкод, 
які потім віднімаються від інформаційних сигналів. 

Кріостат з вимірювальними зондами, електронні блоки і 
сигнальні кабелі обмотані вуглецевою тканиною, яка слугує 
радіочастотним екранам, що захищає пристрій від зовнішніх 
електромагнітних завад. 

Конструкція вимірювальних зондів залежить звичайно від 
числа каналів у МКГ системі. Якби система містила велику 
кількість каналів, то всі СКВІДи з антенами для зменшення  
теплоприпливу в рідкий гелій повинні були б становити 
монолітний блок. У даній вимірювальній системі зонди конст-
руктивно самостійні. У кожному з них знаходиться свій СКВІД-
детектор, градієнтометрична антена із системою механічного 
балансу, електронний блок і вузол ущільнення для герметизації 
вводу. Така конструкція дає ряд експлуатаційних переваг. Це, 
насамперед, відносна простота збирання (технологічність виго-
товлення), можливість заміни кожного із зондів у процесі 
сервісного обслуговування, а також – повороту окремих зондів 
для оптимізації їхнього балансу в градієнтному магнітному полі 
усередині лабораторного приміщення. 

Конструкція зонда показана на рис. 4.14. Його основу 
становить тонкостінна склопластикова трубка 1 діаметром 18 мм. 
На нижньому кінці трубки закріплено графітовий каркас 2, на 
якому закріплена градієнтометрична антена 2-го порядку 3. Над 
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антеною в порожнині трубки перебуває СКВІД-детектор 4. Над 
СКВІД-детектором розташований механізм балансування антени 
5, на якому закріплені регулювальні склопластикові тяги 6. На 
верхньому кінці трубки на фланці 7 розміщений електронний 
блок первинної обробки сигналу 8. Кріплення і герметичність 
зонда забезпечує вузол ущільнення 9. Обертання в механізм 
балансування передається за допомогою тонких осей з немагніт-
них матеріалів 10. Порожнина трубки заповнена тепловідбиваю-
чими шайбами 11. Товщина сигнальних кабелів, регулювальних 
осей, несучих трубок максимально зменшено. Конструкція зонда 
забезпечує електромагнітне екранування сигнальних кабелів 
СКВІД-детектора і антени. В даній системі балансування вимірю-
вальної антени застосовані симетричні тримерні елементи, які 
вносять мінімальні спотворення в магнітні поля, що реєструються 
антеною [49]. 

 

 
Рис. 4.14. Кріоелектронний вимірювальний зонд 
 
4.4.4. Удосконалення електронного блоку МКГ системи 

 
Для того, щоб виключити постійну складову магнітного 

поля й при цьому не спотворити форму МКГ-сигнала, у 
вимірювальних каналах розробленої раніше МКГ системи [115] 
застосовувалися ФВЧ на частоту 0,03 Гц. Однак, настільки 
низька частота пропускання фільтра зумовлює значний час його 
відновлення (більше 30 с), що створює додаткові часові затримки 
в процесі МКГ-дослідження. Після переміщення пацієнта в 
наступну позицію сітки виміру, а також у випадку збою 
зворотного зв'язку під дією імпульсу перешкоди потрібен 
додатковий час на відновлення ФВЧ і тим самим збільшується 
загальний час МКГ-дослідження. Цей недолік удалося усунути 
вдосконаленням вхідних каскадів вимірювальних каналів МКГ. 
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Додатковий комутатор короткочасно (на 2 с) збільшує частоту 
зрізу ФВЧ до 0,7 Гц, після чого відновлює вихідні параметри 
фільтрів  МКГ-канала. Даний режим автоматично включається 
після завершення переміщення пацієнта в наступну позицію сітки 
виміру, а також після обнуління зворотного зв'язку СКВІД-
каналів. 

 
 

4.5. Програмне забезпечення [116, 73] 
 

 
а 

 
б 

 
в 

 
Рис. 4.15. Від сирих даних – до МКГ кривих 

 

Якість МКГ сигналів при вимірюваннях в неекранованих 
приміщеннях у присутності сильних зовнішніх завад незадо-
вільна. Незважаючи на екранування СКВІДа, застосування 
градієнтометричних антен і інших заходів, сигнал на виході 
СКВІД магнітометра сильно зашумлений (рис. 4.15, а). Навіть у 
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моменти часу з максимально сильним сигналом і у тих 
просторових точках, де сигнал магнітного поля серця має 
максимальну амплітуду, відношення сигнал/завада не перевищує 
0,05. Завдяки попередній обробці сигналів, що є суттю першого 
етапу програмного забезпечення, величина сигнал/завада стає 
більшою 100 і очищений МКГ сигнал (рис. 4.15, б) приймає фор-
му майже ідентичну ЕКГ сигналу (рис. 4.15, в), який знімається 
одночасно для синхронізації. 

Тобто, якщо МКГ сигнал вимірюється лише в одній точці 
над грудною кліткою, то порівняно з ЕКГ майже ніякої 
додаткової діагностичної інформації він не дає. Інша справа, 
якщо мати картину поля над всією грудною кліткою. Для цього 
реєструють магнітокардіограми у 36 точках (рис. 4.16).  

Задача першого етапу програмної обробки по можливості 
забезпечити прийнятну якість сигналів у всіх 36 точках. 

Програмне забезпечення передобробки реалізує наступні 
алгоритми: 

– автоматичний контурний аналіз ЕКГ; 
– комплексне придушення завад; 
– усереднення МКГ Р-QRS-T комплексів. 
Метою контурного аналізу ЕКГ є синхронізація МКГ даних 

у всіх 36 просторових точках і формування кластерів – послідов-
ностей комплексів кожного типу. 

Алгоритм комплексного придушення завад включає – 
цифрову фільтрацію нижніх частот з частотою зрізу 50 Гц. Даний 
етап алгоритму призначений в першу чергу для фільтрації завад 
силової електромережі і її гармонік; 

– цифрову фільтрацію верхніх частот з частотою зрізу 0,5 
Гц. Такий фільтр дозволяє зменшити вплив низькочастотних 
коли-вань базової лінії за рахунок, наприклад, дихання пацієнта; 

– адаптивне віднімання відфільтрованих даних референт-
ного векторного магнітометра від відфільтрованих даних МКГ. 

Усереднення МКГ комплексів необхідно для зменшення 
рівня випадкових і слабко корельованих з МКГ сигналами завад. 

Необхідно відмітити, що на кожному етапі фільтрації, вклю-
чаючи усереднення, в деякій мірі втрачається точність відобра-
ження МКГ сигналу. Безумовно він відрізняється від ідеального, 
який отримують в екранованій камері і вимірюваннях всіх його 
трьох векторних складових.  
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б 
Рис. 4.16. Вигляд 36-ти магнітних кардіограм в різних 

просторових точках (а) та розташування цих точок у вигляді 
сітки 6х6 з кроком 4 см над грудною кліткою пацієнта (б) 



 
 

155 
 

 
Рис. 4.17. Високоякісний не усереднений МКГ сигнал 

[121] 
 
Таку ідеальну форму має, наприклад, магнітокардіограма 

наведена в [121] (рис. 4.17). 
Відношення сигнал/шум в ній вище ніж у найкращих 

електрокардіограмах. На ній проявляються найдрібніші тонкощі 
і, судячи по формі базової лінії, фізіологічні процеси у серці не 
перериваються ні на мить на протязі всього кардіоциклу.  

Але такі ідеальні умови, в яких отримана дана магнітокар-
діограма, надто дорого коштують і неприйнятні для звичайної 
клініки. Тому, реєструючи магнітокардіограми без застосування 
екранованої камери, доводиться боротись з завадами наведеними 
вище можливими засобами. 

Коли в базу даних введено 36 очищених і усереднених 
магнітокардіограм, то наступний етап  програмного забезпечення 
формує із них дані, які являють уже безпосередній інтерес для 
лікарів. Алгоритми, які склали основу цього програмного 

забезпечення, розроблені і досліджені в [122].  
За допомогою даного програмного забезпечення вирішу-

ються наступні три основні задачі аналізу МКГ: 
1. Побудова карт розподілу магнітного поля над грудною 

кліткою в різні моменти кардіоциклу. Їх можна видавати через 
кожну мілісекунду. Оскільки магнітокардіограми вимірюються в 



 

 

дискретних точках
розроблено методи
порядку. 

На рис. 4.18 
кардіоциклу для
наскільки сильно
лосити, що у цього
відхилень від норми

 

Рис. 4.18. МКГ
ішемічною хворобою
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точках, то для побудови неперервних
методи інтерполяції і екстраполяції поліномами

. 4.18 показані серії таких карт для різних моментів
для здорової людини і ішемічної хворої. 

сильно вони відрізняються. Особливо необхідно
у цього хворого пацієнта електрокардіограма не
від норми.  

а 
 

б 
. 4.18. МКГ карти: а – здорової особи; б – пацієнта
хворобою серця 

неперервних ліній 
поліномами 3-го 

різних моментів 
хворої. Видно 
необхідно наго-

електрокардіограма не мала 
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Як видно з рисунку у хворої людини магнітні карти 

відрізняються і просторовим градієнтометром інтенсивності 
магнітного поля і його напрямком, а також мають місце додаткові 
джерела магнітного поля.  

Розроблені і реалізовані методи кількісного аналізу 
магнітних карт. На рис. 4.19 наведено приклад їх просторово-
часового аналізу.  

У здорової людини максимуми градієнта магнітного поля в 
просторових точках вписуються в плавну напівсферу. Також 
плавними є і часові спектри в кожній точці (рис. 4.19, а). Кут 
напрямку поля на протязі всього часу зосереджений в правому 
нижньому квадраті. Все це має зовсім інший вигляд у хворої 
людини (рис. 4.19, б). 

2. Розв`язання  по магнітним картам оберненої задачі для 
джерела магнітного диполя, щоб визначити всі три його 
координати. Замість вирішення цієї оберненої задачі відомими 
інтераційними методами, які мають значні недоліки по точності і 
швидкодії, застосовано новий аналітичний метод. Ідея методу 
основана на властивостях матриці перших і других просторових 
похідних вектора магнітної індукції у точках вимірювань, тобто в 
однорідному, немагнітному, непровідному середовищі, де ротор і 
дивергенція цього вектора дорівнюють нулю. 

 
 

             а 

 

б 
 

 
Рис. 4.19. Просторово-часовий спектральний аналіз:                 

а – здорова особа; б – пацієнт з ішемічною хворобою серця 
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Врахування цих властивостей і застосування певних перет-

ворень з системами координат дає вирішення оберненої задачі. 
Точність у визначенні місцеположення біомагнітного джерела 
поля по запропонованому методу при дослідженні реальних 
магнітокардіограм не гірше 5 мм, у той час як точність загально-
відомих ітераційних алгоритмів складає 15-25 мм. Комплекс 
програм використовується зокрема для визначення координат 
джерел аритмії з метою їх ліквідації. 

3. Розв`язання оберненої задачі для джерела поля у вигляді 
двовимірного шару струму в площині, що січе серце, і паралель-
ній площині вимірювань для відповідного моменту кардіоциклу. 
Для цього спочатку по магнітним картам знаходиться магнітне 
джерело, яке створює це поле, а потім за допомогою подвійного 
перетворення Фур`є визначається двомірний розподіл густини 
струму. Цей метод поряд з описаними вище виявився теж досить 
ефективним для діагностики,  що видно із рис. 4.20.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

а б 
 
Рис. 4.20. Карти розподілу векторів струму: а – здорова 

особа; б – пацієнт з ішемічною хворобою серця 
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Рис. 4.21. Послідовність карт розподілу векторів струму:             
А – здорова особа; Б – пацієнт з ішемічною хворобою серця 

 
Тут у здорової особи вектори струму направлені вправо 

вниз, а у ішемічної хворої – хаотично в протилежні сторони. 
Причому електрокардіограма у даного пацієнта теж була без 
відхилень навіть під навантаженням. 
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Дана програма дозволяє побудувати карти струмів в будь-
який момент кардіоциклу для послідовності шарів серця. Тобто 
побудувати тривимірну картину розподілу струмів у серці, що є 
своєрідним варіантом магнітної томографії. 

На рис. 4.20 показана карта струмів лише в певний момент 
кардіоциклу, а на рис. 4.21 наведена послідовність таких карт в 
різні моменти часу кардіоциклу теж для здорової людини і 
ішемічно хворої. Різниця дуже помітна. 

Тривала експлуатація програмного забезпечення виявила 
потребу його подальшого удосконалення і доповнення додатко-
вими можливостями у практичному застосуванні нової магніто-
кардіографічної системи (рис. 4.11), яка установлена і експлуату-
ється в Головному військовому клінічному госпіталі Міністер-
ства оборони України. 

Як ми вже відзначали вище, для відтворюваності результа-
тів повторних МКГ-досліджень пацієнтів надто важливо зберегти 
незмінним позиціювання пацієнта щодо детекторів. Через індиві-
дуальні особливості грудної клітки кожного пацієнта візуальної 
прив'язки до зовнішніх фізіологічних точок, як це робилося в 
попередній моделі МКГ системи, для цього недостатньо. Для 
рішення цієї проблеми програмне забезпечення було доповнено 
функцією індикації й запам'ятовування в цифровому виді на 
дисплеї ПК амплітуди МКГ сигналу по кожному із сигнальних 
каналів. При цьому, коректуючи вихідні координати СПП 
оператор домагається максимуму МКГ сигналу в точці 3-2 
вимірювальної сітки й тільки після цього здійснюється запис 
МКГ у всіх 36 точках. 

За час експлуатації МКГ-комплекса розроблено і освоєно 
кілька додаткових апаратних і програмних способів боротьби з 
перешкодами. У деяких випадках амплітуда разової перешкоди 
може перевищувати ті межі, коли вона може бути ще відфільтро-
вана з достатньою якістю. Раніше це приводило до порушення 
роботи всього МКГ комплексу. У новій системі перешкода в 
сигнальному каналі автоматично контролюється на предмет 
перевищення вхідним сигналом динамічного діапазону МКГ 
каналу. З появою такої перешкоди запис МКГ автоматично 
припиняється, що відображається зміною кольору вхідного 
сигналу на дисплеї. Оператор може видалити із запису цю 
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частину сигналу з перешкодою і продовжити запис у 
сприятливий для цього момент. 

В іншому випадку, якщо амплітуда й швидкість наростання 
перешкоди перевищують динамічні можливості СКВІД-каналів, 
то це приводить до порушення стійкості зворотного зв'язку 
СКВІД магнітометрів і збою. Тоді запис МКГ сигналу теж 
автоматично припиняється, але надодаток обнуляється ще і 
зворотний зв'язок СКВІД магнітометрів. Частина запису з 
перешкодою видаляється і тільки після зникнення перешкоди 
МКГ система автоматично продовжує реєстрацію МКГ сигналу. 
Даний режим роботи про демонстрував високу ефективність і 
підвищену перешкодозахищеність апаратури в умовах високої 
інтенсивності перешкод  промислового міста. 

Зрештою можливість вибору того або іншого режиму 
роботи системи надана операторові. Оскільки будь-яка автомати-
зація вимірювального процесу пов'язана з його формалізацією, то 
при цьому можуть бути втрачені певні специфічні особливості 
алгоритму обробки сигналів. Тому тепер операторові надана 
можливість виходячи зі свого досвіду вибрати оптимальний 
режим роботи в умовах конкретної шумової обстановки. 

 
 
4.6. Реєстрація МКГ плоду в утробі матері (фетал-МКГ) 

 

Діагностика серцевої діяльності дитини в утробі матері 
(плода) є дуже важливою для виявлення і класифікації аритмій, 
серцевої гіпертрофії, вивчення природжених захворювань 
дитини. Наприклад, відомо, що нормальний пульс плода на 30 
тижні вагітності складає 120-160 ударів на хвилину. А якщо він 
досягає 170-180 ударів, то це вже тахікардія. У той же час така 
діагностика є важко здійсненою, бо наявні методи не дають 
достатньої інформації про електрофізіологію серця плода, мають 
низьку надійність і недостатню роздільну здатність для 
клінічного застосування. Наприклад, стабільність ритму биття 
серця є дуже важливим показником стану плода. Моніторинг 
ритму звичайно проводять за допомогою електрокардіограм. Але 
оскільки провідність рідини навколо дитини вища  провідності 
інших тканин, то тільки мала частина струмів її серця досягає 
поверхні живота матері.  
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Тому електрокардіограма має дуже низький рівень і може 
бути доступною лише в пізній період вагітності. У той же час для 
магнітокардіограми ніяких перешкод немає, бо всі ділянки тіла 
мають майже таку саму магнітну проникливість як і повітря 
(µ0=4π·10-7). Для реєстрації МКГ плоду вимірюється магнітне 
поле над животом вагітної жінки. Таким чином магнітокар-
діограма знімається  безконтактно і неінвазійно і її можна 
відділити від серцебиття материнського серця. У результаті стало 
можливим досліджувати період кардіоциклу плода починаючи з 
20-го тижня вагітності [123].  

Але вимоги до магнітокардіографа досить високі, бо при 
деяких захворюваннях плода необхідно виявити і проаналізувати 
форми Р, R, Т піків в сирих манітокардіограмах без їх усереднен-
ня. Уже чимало опубліковано робіт, присвячених реєстрації 
магнітокардіограм плоду. Але майже всі вони передбачають 
використання екранованих камер, що виключає їх широке 
впровадження в клініках. Без екранованої камери важко поміряти 

МКГ плоду до 30 тижнів вагітності. Наприклад, в [124] МКГ 
плоду вдалося зареєструвати в неекранованому приміщенні за 
допомогою ВЧ СКВІД градієнтометра лише на 38-му тижні 
вагітності. 

Проте нещодавно була розроблена нова СКВІД-система, яка 
дає можливість реєструвати МКГ 25-тижневого плода без 
застосування екранованої камери [125]. Основу системи складає 
двокоординатний СКВІД-градієнтометр, схема якого показана на 
рис. 4.22.  

Дві ідентичні антени, які реєструють градієнт другого 
порядку по координаті Z, з базою 50 мм, рознесені на відстань 58 
мм по координаті Х і включені так, що реєструють градієнт 
першого порядку по цій координаті. 

У цьому випадку сумарний потік Фе, який поступає у вхідну 
котушку СКВІДа визначається по формулі Фе=(Фоа-2Ф1а+Ф2а)-
(Фов-2Ф1в+Ф2в), де Фоа, Ф1а, Ф2а, Фов, Ф1в, Ф2в – потоки, які 
поступають на петлі антен у відповідності з рис. 4.22. Діаметр 
петель 18 мм. 
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Рис. 4.22. Схема включення антен двохкоординатного 

СКВІД-градієтометра 
 
В системі знаходяться два таких градієнтометра Сh1 і Ch2, 

антени яких розміщені у відповідності з рис. 4.23. 
 

 
Рис. 4.23. Схема розміщення антен градієнтометрів Сh1 і 

Ch2 
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Загальна конструкція блоку, який занурюється в рідкий 
гелій, показана на рис. 4.24. 

 

 
 

Рис. 4.24. Загальна конструкція кріоелектронного блока 
з антенами, СКВІДами і вхідними котушками 

 

Чутливість градієнтометрів 53ФТ/√Гц, а ступінь 
послаблення  завад в градієнтометричних антенах 50-60 дБ. 

Відстань до серця дитини і його розмір визначаються 
ультразвуковим обстеженням, після чого до точки з мінімальною 
відстанню підводиться хвостовик кріостату. 

На рис. 4.25 показана реальна магнітокардіограма 25 
тижневого плода. Відстань до серця 30 мм, сигнал пройшов через 
фільтр 10-30 Гц. QRS піки дуже добре вирізняються. 

 

 
 

Рис. 4.25. Реальна магнітокардіограма 25 тижневого 
плода 
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А після усереднення 300 вимірювань добре проявляються і 
інші характерні особливості МКГ – зубці Р 25-тижневого плода 
(рис. 4.26, а) і зубці Т 34-тижневого плода (рис. 4.26, б). 

 

 
А                   Б 

Рис. 4.26. Усереднені МКГ: А – 25 тижневого; Б – 34 тижневого 
плоду 

 
Фотографія МКГ-системи показана на рис. 4.27, її розміри 

1,2х1х2,1 м.  

В [122] повідомляється про перші успіхи в магнітокардіо-
графічній діагностиці захворювань серця плода. Мова йде про 
продовжений QT синдром як первинний фактор причини 
раптової смерті плода. 
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Рис. 4.27. Фотографія системи для реєстрації МКГ плоду 
 
 
4.7. Реєстрація магнітокардіограм дрібних тварин 

 

У біологічних експериментах, пов`язаних з вивченням 
генних модифікацій або з випробуванням безпечного вживання 
нових ліків, постійно використовують мишей. Відомо уже чимало 
моделей їх захворювань і необхідно вивчати розвиток захворю-
вань і лікування. Для цього дуже зручною є магнітокардіографія. 
Вона є також унікальною, бо застосовувати квартирування 
поверхневого потенціалу тіла важко у зв’язку з малим розміром 
миші (приблизно 30 гр). До того ж, оскільки МКГ є повністю 
безконтактний метод, то йому не притаманні проблеми контактів 
між електродами і шкірою миші. Непросто було створити для 
цього і СКВІД магнітометр [126].  

СКВІД магнітометр показаний на рис. 4.28. 
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Рис. 4.28. СКВІД магнітометр для реєстрації МКГ миші 
 
Враховуючи розмір серця миші (1х1 см2), все у магнітометрі 

повинно бути мініатюрним. У зв’язку з цим отримана просторова 
роздільна здатність 500 мкм при  відстані між вхідною котушкою 
і зовнішньою поверхнею хвостовика кріостата 700 мкм. 
Ефективний діаметр самої котушки 320 мкм. 

Вимірювання проводились в екранованому пермалоєвому 
боксі розміром 0,63х0,63х0,85 м3, який в свою чергу знаходився в 
електромагнітно екранованій камері розміром 2,1х2,1х2,5 м3. 

Миша розміщувалась на спеціальному координатно-пере-
сувному столі у ванночці з водою для регулювання температури 
її тіла. Магнітокардіограми знімались у 4х4 точках над грудною 
кліткою миші з кроком 4мм. Горизонтальне положення вхідної 
котушки визначалося двома лазерними променями. Відстань між 
тілом миші і кріостатом була менше 1мм. 

На 6 років раніше була створена СКВІД магнітометрична 
система для реєстрації магнітокардіограм щура [84]. Це 12-
канальна система. Вхідні антени градіентометричні першого 
порядку. Вони мали діаметр 5мм і базу 15мм. І розміщувались в 
кріостаті так, що відстань між антенами і низом кріостата 
складала 5мм. Відстань між сусідніми антенами 2,5мм. Така 
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висока компактність каналів дає можливість досягти високої 
роздільної здатності системи, що є особливо цінним при 
дослідженні серцевої діяльності дрібної тварини. Дослідження 
проводились в екранованій камері 2,52х2,52х2,49 м3, виготов-
леній із п’яти шарів 1мм пермалоя і одного шару мідної фольги 
товщиною 35мкм. 

Для досліджень магнітокардіограми жаби був створений 
одноканальний СКВІД магнітометр з діаметром антени 200мкм. 
Використовувався кріостат із алюмінію висотою 290мм і діамет-
ром 200мм. Одного літра гелія вистачало на 10 годин роботи. За 
допомогою координатного стола жабу можна було переміщати на 
60мм в двох взаємно перпендикулярних напрямках з точністю 
1мкм. Величина R піка магнітокардіограми склала приблизно 40 
пТл. 

 
 

Рис. 4.29. Ізольоване серце кроля (зверху) та магніто-
кардіограма (посередині), стимульована імпульсом ІS (знизу)  

 



 
 

169 
 

Цікава робота по магнітокардіографії виконана в [79]. Тут 
за допомогою СКВІД мікроскопа досліджувалось ізольоване 
серце кроля (рис. 4.29, зверху).  

Воно стимулювалось імпульсами ІS (рис. 4.29, знизу) з 
амплітудою 1-2 мА на частоті 3 Гц. Магнітокардіограма реєстр-
рувалась в 400 точках на площі 10мм х10 мм з кроком 0,5 мм. 
Така висока роздільна здатність дає більше інформації відносно 
природи магнітокардіограми і допомогає більш точно проводити 
математичне моделювання. Приклад знятої в одній точці 
магнітокардіограми показаний на рис. 4.29, посередині. 

 
Висновки 

 
У зв`язку з винайденням СКВІДів, що мають рекордно 

високу чутливість до магнітного поля, стало можливим вимірю-
вати біомагнітні поля, які випромінюють різні органи людини і 
тварин. 

Завдяки певним перевагам біомагнітометрія здатна забезпе-
чити такою інформацією про організм, яку неможливо отримати 
ніякими іншими методами. Тому вимірювання біомагнітних 
сигналів викликає значний інтерес з точки зору розробки нових 
методів діагностики в медицині. Але реалізація вимірювань за 
допомогою надчутливих СКВІД-сенсорів пов`язана з вирішенням 
ряду задач подолання шумів, фільтрації, обробки і відображення 
великих масивів сигналів, інтерпретації результатів вимірювань 
тощо. Всі ці задачі притаманні будь-які й СКВІД системи, але 
кожна система має і свої особивості. 

Досить розповсюджені у світі СКВІД-магнітокардіографічні 
системи, які вимірюють і комп`ютерно обробляють магнітні 
сигнали, що випромінює серце. Така система спроможна діагнос-
тувати серцеві захворювання на дуже ранній стадії, що не під 
силу іншим, навіть найсучаснішим методам. 

Практичні дослідження, зокрема по виявленню пацієнтів з 
ішемічною хворобою серця показали чутливість і специфічність 
методe понад 80%.  

Звичайно для ефективної роботи МКГ систем використо-
вують коштовні магнітоекрановані камери, що стримує широке 
клінічне впровадження магнітокардіографії. Тому наші зусилля 
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були спрямовані на створення таких систем, які були б спромож-
ні працювати у важких умовах (наявність мережевої завади 50 
Гц, флуктуації магнітного поля Землі, мобільний зв'язок, завади 
від електричного і електронного обладнання тощо) без застосу-
вання екранованих камер. 

Описано розроблену за участі автора систему, яка цим 
вимогам відповідає [214]. У блоці СКВІД магнітометрів системи 
розміщені 4 інформаційні канали, які саме і реєструють 
магнітокардіограми одночасно в 4-х точках над грудною кліткою 
(всього таких точок 36). Магнітометри побудовані на основі 
імпульсно-релаксаційних коливань в СКВІДах. Крім цього 
використовується референтний векторний СКВІД магнітометр 
для компенсації завад. 

Незважаючи на застосування завадозахищених СКВІД 
магнітометрів, референтного векторного СКВІД магнітометра і 
добре збалансованих градієнтометричних антен другого порядку 
сигнали сильно зашумлені. У кращому випадку відношення 
сигнал/шум складає 0,05. Тому застосовується математична 
обробка, у результаті якої це відношення досягає 100. 

Коли в базу даних введено очищені сигнали від всіх 36 
точок над грудною кліткою, то наступний етап програмного 
забезпечення формує із них дані, які вже становлять безпосеред-
ній інтерес для лікарів. При цьому вирішуються наступні три 
основні задачі аналізу МКГ: 

– побудова карт розподілу магнітного поля над грудною 
кліткою в різні моменти кардіоциклу, розроблені методи 
кількісного аналізу магнітних карт; 

– аналітичне розв`язання по магнітним картам оберненої 
задачі для джерела магнітного диполя, щоб визначити всі три 
його координати, точність методу не гірше 5 мм у той час як 
точність загальновідомих ітераційних методів складає 15-25 мм ; 

– розв`язання оберненої задачі для джерела поля у вигляді 
двомірного шару струму в площині, що січе серце, і паралельній 
площині вимірювань. 

Чутливість СКВІД магнітометрів настільки висока, що 
дозволяє безконтактно вимірювати кардіограму ненародженої 
дитини (плода). Звичайно це доводиться робити в екранованій 
камері. Але японські спеціалісти розробили СКВІД-систему, яка 
дає можливість реєструвати МКГ 25-тижневого плода без 
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застосування такої камери. Для цього був розроблений двокоор-
динатний СКВІД магнітометр, який забезпечує послаблення 
завад до 50-60 дБ. 

У біологічних експериментах, пов’язаних з вивченням 
генних модифікацій або з випробуванням безпечного вживання 
ліків використовують мишей і інших дрібних тварин. Для 
вивчення їх захворювань дуже зручного є магнітокардіографія. 
Але у зв’язку з малими розмірами серця (у миші 1х1 см2) 
необхідні спеціальні конструкції СКВІД магнітометрів з 
просторовою роздільною здатністю 500 мкм. Такі магнітокардіо-
графи створені і успішно експлуатуються.  

 
 
Запитання для самоконтролю 

 

1. Переваги СКВІД-магнітометрії у біології та медицині 
порівняно з традиційними методами діагностики. 

2. Переваги магнітокардіографії (МКГ) порівняно з ЕКГ. 
3. Опишіть процедуру проведення МКГ дослідження. 
4. Яка амплітуда магнітного поля МКГ сигналів? 
5. Яка тривалість вимірювань МКГ в одній просторовій 

точці? 
6. Яка стандартна просторова сітка для МКГ вимірювань? 
7. Для чого в магнітокардіографі потрібен референтний 

векторний СКВІД-магнітометр? 
8. Для цього реєструють МКГ сигнал у багатьох точках? 
9. Для чого в малоканальній (<36 каналів) МКГ системі 

потрібен електрокардіограф? 
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РОЗДІЛ 5 ______________________________________________ 
 
 

БІОМАГНІТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ,  

ІНШІ НІЖ МАГНІТОКАРДІОГРАФІЯ  

 

 

5.1. СКВІД-магнітометричне вимірювання концентрації 
заліза в організмі 

 

Відома визначна фізіологічна роль заліза у функціонуванні 
будь-яких біологічних систем [127]. Кожна клітина має у своєму 
складі залізо, таку ж невід`ємну функціонально активну її 
частину як вуглець, кисень, водень, азот. В організмі здорової 
людини міститься у середньому 4,0 – 4,5 г заліза. Фізіологічні 
втрати організмом заліза настільки малі, що при повністю поз-
бавленій заліза дієті його недостатність в організмі може вияви-

тись тільки через три роки, якщо відсутні крововтрати [127]. 
Довгий час вважався небезпечним дефіцит заліза в 

організмі, внаслідок якого виникають анемії. Але виявилось, що 
іще небезпечнішим є його надлишок, який викликає гемохрома-
тоз. Пізні його стадії – це гіперпігментація шкіри, цироз печінки і 
цукровий діабет. Тому своєчасна діагностика перенавантаження  
організму залізом і видалення його надлишків або шляхом 
кровопускання або за допомогою медикаментозних препаратів 
може запобігти переходу захворювання у незворотню стадію. Для 
ранньої діагностики перенавантаження залізом застосовують 
біопсію печінки. Але з цим пов`язані протипоказання і усклад-
нення. Крім того пункційна біопсія може дати неправильні 
результати через випадковий вибір місця взяття пунктату. 

Перспективні можливості неінвазивного вивчення метабо-
лізму і кінетики заліза, більшість сполук якого в організмі прояв-
ляють діа- і парамагнітні властивості, має СКВІД-магнітометрія.  
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5.1.1. Неінвазійне вимірювання концентрації заліза в 

печінці 

Оскільки більша частина заліза (60 %) зосереджується в 
печінці, то його відхилення в ній в ту чи іншу сторону є дуже 
важливим з клінічної точки зору. Про актуальність цього 

напрямку досліджень свідчить зокрема твердження в [110], що 
поки що лише сасептометрія печінки поряд з магнітоенцефа-
лографією знайшли клінічне застосування. 

Фізичною основою вимірювання концентрації заліза в 
печінці є акумулювання в ній заліза у вигляді парамагнітного 

комплексу – гемосидерину з магнітною проникністю χg = 1600 10-

6 (СІ). Ця проникність значно відрізняється від проникності живої 
тканини, яка майже така, як у води χw = – 9·10-6. Під дією 
тестового магнітного поля можна отримати сигнал, пропорційний 
різниці цих двох магнітних проникностей, якщо тіло пересунути 
поблизу антени СКВІД-магнітометра.  

Можливі два варіанти побудови вимірювальних СКВІД-
магнітометричних систем – з використанням постійного або 
змінного тестового магнітного поля. Кожен із них має свої плюси 
і мінуси. Основним недоліком системи з постійним тестовим 
магнітним полем є потреба у досить великому його значенні (20 – 
50 мТл). При використанні змінного магнітного поля доводиться 
боротись з вихровими струмами і гістерезисними ефектами в 
деталях із заліза. Але є і значні переваги: нечутливість до 
постійних завад і таких, що повільно змінюються, нечутливість 
до магнітних сигналів, які випромінює організм, можливість 
використання відносно малих тестових магнітних полів (40 – 200 
мкТл) через низький рівень завад на робочій частоті. Тому 

перспективним є створення систем зі змінним полем [98, 128].  
Блок-схема системи представлена на рис. 5.1. Система 

побудована на основі описаного в розділі 2 імпульсно-
релаксаційного СКВІД-магнітометра. Електронний блок включає 
генератор струму намагнічення, підсилювач потужності, 
синхронний детектор, джерела живлення, АЦП. Котушка 
намагнічування об`єкта вимірювання – це система котушок 
Гельмгольця розміром 2 х 2 м, відстань між якими 1,09 м. У 
першому варіанті системи котушки розміщені горизонтально. 
При силі струму 1,3 А в об`ємі 70х70х120 мм в центрі котушок 



 
 

174 
 

створюється магнітне поле 90 мкТл на частоті 14 Гц. В цьому 
об`ємі й розташовується об`єкт дослідження, тобто печінка 
пацієнта, а градієнто метрична антена – в центрі об`єму. 

До хвостовика кріостату кріпиться ємність з водою для 
усунення паразитного парамагнітного сигналу від повітря [129]. 
Нижня частина ємності – гнучка мембрана, яка щільно облягає 
тіло пацієнта. При русі пацієнта вгору зайва вода через сполучну 
трубку витісняється в резервуар. 

 

 
Рис. 5.1. Система для біосасептометричних досліджень:           

1 - СКВІД-детектор; 2 – градієнтометрична антена; 3 – електроніка 
СКВІД-магнітометра; 4 – електронний блок; 5 – кріостат; 6 – система 
котушок намагнічування; 7 – ліжко; 8 – датчик переміщення ліжка;       
9 – ємність з водою; 10 – тіло пацієнта; 11 – печінка; 12 – комп’ютер 

 
Під кріостатом знаходиться система позиціювання, яка 

призначена для укладання пацієнта в потрібне положення 
печінкою вверх і вимірювання відстані від антени до об`єкту, що 
досліджується, у процесі його переміщення. Переміщення 
пацієнта вверх і вниз здійснюється за допомогою пневматичного 
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приводу. Для визначення відстані між градієнтометричною 
антеною і тілом пацієнта використовується система локаційних 
котушок. 

Процедура вимірювання наступна. Пацієнт з ліжком підні-
мається у верхню позицію і до нього прилаштовується ємність з 
водою. Після цього він опускається на 5 см за 10 с і в цей період 
проводиться вимірювання сигналу від магнітометра і відстані до 
об`єкту. 

Калібровка здійснюється за допомогою розчину FeCl36H2O 
з еквівалентними концентраціями заліза 0,1; 0,5; 1 і 5 мг/г. 
Виявилось достатнім виміряти два значення концентрації, 
оскільки і теоретичні розрахунки [130] і експериментальні 
результати показали лінійну залежність між вихідним сигналом і 
концентрацією заліза. 

 

 
                       а                                                 б 
Рис. 5.2. Залежність вихідного сигналу біосасептометра від 

відстані до об`єкту вимірювань: а – калібровані зразки розчину заліза; 
б – печінка здорової людини і електрозварювальника 

 

Із рис. 5.2, а видно, що чутливість описаної системи досить 
висока. Вона здатна вимірювати концентрацію заліза 0,1 мг/г 
печінки. На рис. 5.2, б наведені дані по вимірюванню 
концентрації заліза в печінці здорових людей (вона дорівнює 0,5 
– 0,8 мг/г) і електрозварювальника з професійним захворю-
ванням. У нього концентрація заліза в печінці досягає 3 мг/г. 

В описаній системі використовуються горизонтальні котуш-
ки намагнічування великого розміру з аксіальною градієнтомет-
ричною антеною, а пацієнт переміщається у вертикальному 
напрямку (рис. 5.3, а). Систему можна спростити, якщо викорис-
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товувати вертикальні котушки намагнічування, а пацієнта 
переміщувати в горизонтальному напрямку Х (рис. 5.3, б). 

 

 
 

           а                                       б                                   в        
 

Рис. 5.3. Варіанти розташування котушок Гельмгольця:          
а – у горизонтальній площині; б – у вертикальній площині;                     
в – модельний зразок печінки  

 

 
Рис. 5.4. Планарна градієнтометрична антена другого 

порядку 
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Але для цього градієнтометрична антена повинна бути 
планарною (рис. 5.4). 

Концентрація заліза при скануванні уздовж досліджуваного 
об`акта визначається по амплітуді піка сигналу, який 
реєструється над ним, з урахуванням відстані до антени. 

Між іншим планарні градієнтометричні антени застосо-

вують і для реєстрації магнітокардіограм. В [61] стверджується, 
що вимірювання за допомогою таких антен тангенціальних 
складових магнітного поля полегшує візуалізацію електрофізіо-
логічних процесів у серці і є корисним для діагностики захво-

рювань. В [39] показано, що при вимірюваннях тангенціальних 
складових магнітного поля серця можна зменшити площу 
вимірювань над грудною кліткою до 162 х 162 мм, яку можна 
цілком охопити дном кріостата діаметром 190 мм з 62 каналами. 

На рис. 5.5 представлені фотографії дослідних зразків 
біосасептометрів. 

 

 
 

Рис. 5.5. Дослідні зразки біосасептометрів: а – горизонтальні 
котушки намагнічування з аксіальним градієнтометром; б – вертикальні 
котушки намагнічування з планарним градієнтометром 

 

За допомогою СКВІД-магнітометрії можна визначити вміст 
заліза і в інших органах. Наприклад, можна виділити магнітний 
сигнал від мікрочастинок заліза, які попали у шлунок разом з 
їжею, а це дає можливість визначити, якими були продукти – 
свіжими чи консервованими. 
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Є попередні дані відносно кореляції між надлишком 
магнетиту в тканинах мозку у жінок і хворобою Альцгеймера 
[131]. 

 
5.1.2. Магнітоплетизмографія  

В [132] опубліковані дані по вимірюванню 
магнітокардіограм у електрозварювальників з професійними 
захворюваннями, пов’язаними з надмірним інгаляційним 
надходженням заліза в організм. Спостерігалась значна різниця 
між формами кривих МКГ здорових людей і зварювальників. 
Виявилось, що за рахунок попадання заліза у кров значно 
збільшується магнітний сигнал в інтервалі ТР магнітокардіограм 
(рис. 5.6). 

 
Рис. 5.6. Магнітокардіограми: а – здорової людини; б – електро-

зварювальника з перенавантаженням організма залізом 

 
Виявлений в інтервалі ТР додатковий магнітний сигнал дав 

можливість зробити висновок про наявність феромагнітних 

включень в серцевому м`язі, що потрапили із легенів [132]. 
СКВІД-магнітометрична техніка дозволяє вимірювати 

концентрацію заліза і в крові. Для цього застосовується 
магнітоплетизмографія (МПГ), яка полягає у вимірюванні зміни у 
часі протягом серцевого циклу інтегральної магнітної сприйнят-
ливості пульсуючого об`єму крові, намагніченої зовнішнім 
магнітним полем. Так вдається визначити об’єм і швидкість 
рідини, що рухається. На відміну від розглянутої вище 
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сасептометрії пацієнт залишається нерухомим під час 
вимірювань. 

Цей сигнал вдається виділити завдяки магнітній сприйнят-
ливості крові χв ≈ 5·10-6, що відрізняється від сприйнятливості 
навколишніх тканин χw ≈ -9·10-6. 

Зміна об`єму крові у серці на протязі кардіоциклу 
приводить до зміни магнітного поля в нижньому контурі антени 
СКВІД-градієнтометра. Суть методу магнітоплетизмограм (МПГ) 

розвиненого в [133], полягає у наступному. У постійному 
зовнішньому полі 170 мкТл вимірюється сумарний сигнал МКГ + 
МПГ. Потім змінюється напрямок поля і знову вимірюється 
сумарний сигнал. МПГ сигнал виділяється як різниця МГК + 
МПГ сигналів, отриманих для протилежних напрямків магніт-
ного поля. При цьому незалежний від напрямку тестую чого поля 
МКГ-сигнал віднімається, а МПГ сигнал додається. 

Для поліпшення відношення сигнал/шум МКГ + МПГ 
сигналу використовувалася стандартна процедура накопичення, 
яка застосовується при МКГ вимірюваннях. 

Однак у зв`язку з потребою накопичення при вимірюванні 
МПГ сигналу в постійному полі обох напрямків потрібна 
стаціонарна робота серця. Оскільки вся ця процедура вимагає 
багато часу при великій кількості усереднень, то це нереально. І 
тому повністю усунути МКГ сигнал при використанні постійного 
намагнічуючого поля неможливо. 

Нами була вирішена задача виділення МПГ сигналу на фоні 
МКГ шляхом застосування зовнішнього змінного магнітного 
поля із частотою, що перевищує спектр частот МКГ, і наступним 
синхронним детектуванням вимірюваного магнітного сигналу на 
частоті зовнішнього поля намагнічування [98, 128]. При цьому 
МКГ сигнал, який не є синхронізованим з полем намагнічування, 
повністю послабляється. Іншою перевагою методу вимірювання 
МПГ у змінному полі є більш висока чутливість і нижчий рівень 
різних зовнішніх перешкод. Але для цього якраз знадобився 
імпульсно-релаксаційний СКВІД-магнітометр, який має широкий 
частотний діапазон (див. розділ 2). 

На рис. 5.7 наведені приклади виміряних магнітоплетиз-
мограм. Видно, що у електрозварювальника з підвищеним 
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вмістом заліза в крові, підтвердженим біохімічними досліджен-
нями, сигнал МПГ в 6 разів більший, ніж звичайно. 

Висока чутливість системи і можливість реалізації великої 
кількості накопичень (до 200) у режимі вимірювання МПГ у 
змінному струмі дали можливість зареєструвати МПГ печінки 
зварника (рис. 5.8). 

Оскільки пульсуючий об’єм крові в печінці значно менший 
ніж у серці, то й величина сигналу МПГ печінки суттєво менша. 

 
 

Рис. 5.7. Магнітоплетизмограми: а – здорової людини;               
б – зварника з підвищеним вмісту заліза в крові 
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Рис. 5.8. МПГ печінки електрозварника 
 
5.2. СКВІД-магнітометричний контроль за керованим 

транспортом ліків на магнітних носіях 
 

Для лікування захворювань, пов`язаних з пухлинами або 
іншими локальними порушеннями, звичайно застосовуються 
препарати, які можуть викликати побочні явища, або отримання 
яких у великій кількості є неможливим, або ті , що мають високу 
токсичність. Тому важливою є проблема створення такої системи, 
яка могла б транспортувати ліки на магнітних носіях переважно в 
зону патології і концентрувати в ній необхідний час. Це надало б 
унікальну можливість підвищити ефективність лікування при 
зниженні до мінімуму дози вказаних препаратів. Доведено, що 
наночастинки заліза ніякої шкоди організму не наносять. Вони 
майже повністю виводяться на протязі тижня. Важливою є 
можливість слідкувати в динаміці за локалізацією та відносною 
концентрацією магнітних носіїв в організмі для своєчасної 
корекції введення препарату для підтримки необхідного рівня 
імобілізованого препарату в зоні патології, наприклад, пухлини.  

Таку систему можливо збудувати на основі використання 
нанодисперсних магнітних матеріалів, СКВІД-магнітометра, 
магнітного аплікатора для створення високо градієнтного магніт-
ного поля і відповідного математичного забезпечення Вперше 
така можливість доведена в [134]. Була продемонстрована висока 
чутливість СКВІД-магнітометричної апаратури при детектуванні 
малих концентрацій суперпарамагнітних полістирольних мікрос-
фер, що дозволило зробити припущення щодо широких можли-
востей використання цих матеріалів у поєднанні зі СКВІД-
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магнітометрією для неінвазивного детектування пухлинних 

клітин. В [135] і інших роботах ці ідеї отримали подальший 
розвиток.  

Принцип роботи системи полягає у наступному. Підібрані 
ліки імобілізують на поверхні нанодисперсних магнітних носіїв і 
в необхідній кількості вводять внутрішньовенно. В зоні патології 
за допомогою спеціального пристрою (магнітного аплікатора) 
створюється високоградієнтне магнітне поле, яке утримує в ній 
ліки необхідний час. Надчутливий СКВІД-магнітометр, вимі-
рюючи періодично просторову карту магнітного поля, визначає 
картину розподілу магнітних носіїв, а отже пов`язаних з ними 
ліків в зоні патології. Спеціальне математичне забезпечення дає 
змогу відновити картину розподілу магнітних носіїв в організмі в 
динаміці. Отже, система в цілому дозволятиме коригувати в 
реальному часі дозу і режим введення ліків на магнітних носіях. 
Є дані, що описану технологію можна застосувати не тільки для 
лікування, а і для неінвазійного виявлення ракових пухлин поки, 

що розміром до 1 см3 на глибині 11 см і більше [136]. 
Наші попередні експерименти на лабораторних тваринах 

показали, що за допомогою СКВІД-магнітометра можна 
реєструвати картину магнітного поля, що створюється нанодис-
персними магнетиками після їх внутрішньовенного введення, і 
слідкувати за динамікою їх перерозподілу навіть в організмі 
тварин малого розміру (миші) [137]. 

Інжекцію феритину робили в синус ока миші та проводили 
вимірювання через певні проміжки часу. Для вимірювань 
використовувалась рухома площина, на якій закріплювалась 
тварина під час вимірів. Площина рухалась відносно антени 
СКВІД-магнітометра. Сигнал, пропорційний величині магніт-
ного поля поступав у комп’ютер. Синхронно з ним у комп’ютер 
надходив сигнал положення площини з лінійного потенціометра. 
Після сканування уздовж тіла гризуна рухома площина 
зміщувалась на один крок (5 мм) перпендикулярно руху, після 
чого знову проводилися вимірювання. На рис. 5.9 представлено 
картини розподілу поля через певні проміжки часу після 
проведеної ін`єкції феритину. 
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Рис. 5.9. Динаміка розподілу магнітного поля над поверхнею 

тіла миші: а – через 5 хв; б – 90 хв; в – 6 годин; г – один тиждень після 
ін’єкції феритину 

 

Пізніше була розроблена більш досконала СКВІД-магніто-

метрична система [138, 139], яка дає можливість визначати 
розподіл наночастинок в тілі кроля (рис. 5.10).  

В ній використано одноканальний аксіальний градієнтометр 
2-го порядку з діаметром витків трансформатора потоку 8 мм з 
напівбазою 30 мм. Вимірювання проводилось в 6 х 6точках з 
кроком 12 мм. Принцип роботи системи заснований на 
вимірюванні магнітної сприйнятливості магнітних носіїв, 
введених у тіло піддослідної тварини. 
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Рис. 5.10. Кріль під час реєстрації магнітної карти 

 
Її розміщують у центрі котушок намагнічуючи об’єкт дослід-
жень, за допомогою СКВІД магнітометра у заданих точках 
реєструють сигнал, пропорційний магнітній сприйнятливості. 

Виміряний таким чином розподіл магнітного поля є 
основою для локалізації у тілі тварини магнітних носіїв. 

 
 
5.3. Біомагнітні дослідження головного і спинного мозків 

 

Електричні вимірювання фізіологічних потенціалів добре 
прижились в клінічній діагностиці. Відомо, що кожне явище в 
електрофізіології має свій магнітний аналог, бо будь з яким 
струмом пов`язане магнітне поле. Але вимірювання фізіолог-
гічних магнітних полів поки що мало відомі дослідникам і 
клініцистам. Багато органів людини можуть бути об`єктом 
біомагнітних досліджень – серце, мозок, печінка, легені, м`язи, 
очі. Величини біомагнітних сигналів складають від 5 до 105 фТл у 
частотному діапазоні від постійного струму до декількох сотень 
герц. На основі біомагнітних досліджень уже чимало розроблено 
технічних засобів і діагностичних процедур. 
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У попередніх розділі і підрозділах розглянуті біомагнітні 
дослідження серця, печінки, крові. Даний і наступний  підрозділи 
присв`ячені іншим органам.  

 
5.3.1. Нейромагнетизм 

Основна інформація про побудову мозку, функціонування 
його різних частин і процесах в них отримана більшою частиною 
завдяки імплантації електродів у мозок, тобто за допомогою 
хірургічного втручання, яке спотворює його роботу. До 
неруйнівних методів зокрема відноситься електроенцефалог-
рафія, яка реєструє зміни електричних потенціалів на поверхні 
шкіри голови. Але ці потенціали слабко відображають електричні 
процеси власне у мозку, який оточений Трьома шарами тканин з 
різними електропровідностями – спинномозкова рідина (смρ) 
(1/Ом м), черепна кістка (0,04 1/Ом м) і шкіра скальпа (0,33 1/Ом 

м) [140]. Сумарна товщина їх біля 6 мм. На рис. 5.11 показано 
розподіл струмів від джерела яке знаходиться в корі мозку. 

 

 
 
Рис. 5.11. Розподіл струмів від джерела, яке знаходиться в 

корі мозку [140] 
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Така неоднорідна провідна система суттєво зменшує 
густину струмів в скальпі і згладжує їх локальні неоднорідності, а 
отже неоднорідності поверхневих потенціалів, породжених 
нервовою діяльністю мозку. Це є значним недоліком електро-
енцефалограм. Важливо також забезпечити надійні низькоомні 
контакти електродів до черепа, який необхідно спеціально 
підготувати для цього. 

У той же час магнітні поля, що виникають завдяки слабким 
внутрішньоклітинним струмам у нейронах і які неінвазійно 
вимірюються СКВІД-магнітометром, не спотворюються впливом 
черепа і безпосередньо відображають внутрішню електричну 
активність мозку, даючи пряму інформацію щодо динаміки 
викликаних і спонтанних процесів та місцезнаходження у мозку 
їх джерел. СКВІД сенсори при вимірюваннях начебто знаходять-
ся над оголеним мозком, бо череп для магнітних сигналів є 
прозорим. Продемонстровано, що координати джерел магнітної 
активності мозку можна визначати з точністю до декількох 
міліметрів. У той час при використанні електроенцефалограм 
деколи немає навіть впевненості, в якій саме на півсфері 
знаходиться джерело [55]. 

Оскільки магнітоенцефалографія дає можливість пов’язати 
роботу мозку з його анатомічною структурою, то вони може бути 
корисною при діагностуванні порушень пов’язаних з епілепсією, 
хворобою Паркінсона, хворобою Альцгеймера, інсультом, 
травмами голови. Аналіз розподілу активності мозку стати в 
нагоді при аналізі і лікуванні психіатричних порушень.  

Але не слід вважати, що електро- і магнітоенцефалографія є 
конкуруючими методиками. Навпаки, саме їх комбінація дає 
найбільш повну інформацію про джерела електричної активності 
у головному мозку. Дослідження показали, що електро- і 
магнітоенцефалограми можуть і сильно відрізнятись деякі ритми 
проявляються лише в електричних дослідженнях, а деякі – тільки 

в магнітних [141].  
Магнітні сигнали, які випромінює мозок, приблизно в 103 

разів менші порівняно з тими, що випромінює серце (рис. 4.1). І 
тільки деякі із них періодичні. Тому не можна застосовувати 
усереднення, а дослідження доводиться проводити в екранованій 



 

 

камері, хоч в останній
дослідження і в неекранованих

На перших
(МЕГ) застосовувались
ладом яких є показана

Кріостат зі 
системі сферичних
знаходиться практично
голови. Це дозволяє
голови. Але це дуже
коли це стало технічно
системи з сотнями
головного мозку
наводиться інформація
[52] повідомляється
сенсорів. 

 

 
Рис. 5.12. Одноканальна

для магнітоенцефалографічних
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в останній час є спроби проводити нейромагнітні
і в неекранованих приміщеннях [71]. 

перших порах для реєстрації магнітоенцефалограм
тосовувались одноканальні СКВІД-магнітометри
є показана на рис. 5.12 установка [140]. 

Кріостат зі СКВІД-магнітометром може переміщуватись
сферичних координат, так що антена градієнтометра

практично на одній і тій же відстані від поверхні
дозволяє проводити запис розподілу поля навкруги
це дуже довготривала і трудомістка процедура

стало технічно можливим, почали використовувати
сотнями каналів, які можуть реєструвати сигнали
мозку величиною 5 фемтотесла і менше. У
інформація про систему у якій понад 250 каналів

повідомляється, що уже існують системи, які мають до

 

. 5.12. Одноканальна СКВІД-магнітометрична установка
магнітоенцефалографічних досліджень [140] 
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В таких системах канали доводиться дуже тісно розміщу-
вати. Тому взаємні наводки між сусідніми каналами є серйозною 
проблемою. Вони викликані наявністю взаємних індуктивностей 
між антенами. Щоб цього уникнути, застосовують такий зворот-
ній зв'язок з кожною антеною, за рахунок якого циркулюючий в 
трансформаторі потоку струм зменшується майже до нуля [142]. 
При відсутності циркулюючого струму перехресні магнітні 
наводки не виникають. Але струм в котушці зворотного зв’язку 
теж є причиною наведених завад у сусідніх антенах. Щоб цього 

уникнути, у [142] запропонована цікава топологія взаємного 
розміщення антени і котушки зворотного зв’язку (рис. 5.13).  

Дві половини котушки зворотного зв’язку нанесені в 
протилежних напрямках. Завдяки цьому струм зворотного зв’язку 
генерує в них магнітні потоки протилежного напрямку. Через те у 
сусідніх каналах наводка відсутня. А антена обходить ці котушки 
по такому маршруту, що наведені в ній струми ІS1 і ІS2 додаються. 
Завдяки цьому ефективність зворотного зв’язку збільшується. 

 

 
Рис. 5.13. Взаємне розміщення антени і котушки зворотнього 

зв’язку [142] 
 
В СКВІД магнітоенцефалографічних системах хвостовик 

кріостата має увігнуту поверхню (рис. 3.9), так що антени каналів 
накривають одночасно понад 1000 см2 поверхні голови [55]. При 
цьому точність вимірювань суттєво підвищується, бо усуваються 
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похибки пов’язані з неточністю установки антени в різних точках 
і невідтворюваністю біологічних сигналів, які у випадку 
одноканальної системи реєструються послідовно в часі. 

У живому мозку протікає багато різновидів електричних 
процесів, які можна реєструвати за допомогою СКВІД-
магнітометрів. Деякі із сигналів ритмічні.  

Найбільш сильний із них – це альфа-ритм на частоті біля 10 
Гц, коли закриті очі (рис. 5.14). 

 

 
Рис. 5.14. Приклад магнітоенцефалограми, яка відображає 

альфаритм [140] 
 

Крім нормальної ритмічної активності на магнітоенце-
фалограмі можуть проявлятись деякі патологічні явища у мозку. 
Найбільш сильні сигнали спостерігаються у хворих епілепсією. 
Як правило у мозку є лише один локалізований осередок епілеп-
тичної активності. За допомогою МЕГ можна виявити місце 
епілептичної активності навіть тоді, коли на електроенцефалог-
рамі патологічні відхилення відсутні. Це може бути вирішальним 
фактором для лікування хірургічним методом або іншою точно 
направленою дією. Але буває, що епілепсією викликають і 
декелька джерел активності. Про це свідчать магнітні карти, зняті 
багатоканальним СКВІД-магнітометром під час розвитку 
епілептичної активності з інтервалом 20 мс (рис. 5.15). 

 

 
 

Рис. 5.15. Зміна розподілу магнітного поля у процесі розвитку 
епілептичної активності [143] 
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При збудженні органів чуття (зору, слуху, дотику і навіть 
смаку і нюху) у мозку виникають потенціали і магнітні поля.  

Змінюючи вид і параметри збуджуючої дії, можна дослід-
жувати, де і як у мозку обробляється інформація, яка надходить. 
Але труднощі у тому, що викликані магнітні сигнали слабші 
сигналів спонтанної активності мозку. Ця проблема вирішується 
за рахунок багаторазового накопичення [32].  

Саме роботи з викликаними сигналами показали переваги 
магнітоенцефалографічних досліджень, бо дозволяють точно 
визначити місцеположення джерел сигналів і їх векторну направ-
леність і швидкість розповсюдження сигналу. Наприклад вдалось 
поміряти магнітні поля, які виникають коли людина збирається 
виконати якусь дію. Джерело цього поля виникає за одну секунду 

до того, як людина, спричинить рух ногою [141].  
Таким чином МЕГ-методика є суттєвим доповненням до 

електрографічних методів, які включають вимірювання з вживле-
ними в середину мозку електродами і електроенцефалографію з 
поверхні голови. Техніка вживлених електродів не є мобільною і 
її застосування є обмеженим, а по електроенцефалограмам важко 
розділити джерела по їх орієнтації і завдяки усередненню за 
рахунок впливу черепа і скальпа (рис. 5.11), тому викликані 
поверхневі потенціали є результатом спільної дії багатьох дже-
рел, у тому числі таких, що досліджується. У той же час 
викликані магнітні поля відображають активність відображають 
акти, яке знаходиться в корі мозку безносередньо під антеною 
СКВІД-магнітометра. 

Необхідно відмітити що в США і Японії магнітоенцефа-
лографічні дослідження підтримуються державними органами 

охорони здоров’я [121]. В США магнітоенцефалографія прийнята 
FDA (Food and Drug Administration) і визнана декількома страхо-

вими компаніями [110]. Один із проектів передбачав використан-
ня МЕГ у військово-повітряних силах США для вивчення впливу 
важких навантажень на мозок з метою удосконалення кабіни 

пілота [144]. У даний час у світі є уже приблизно 120 МЕГ систем 

[110]. Всі ці системи призначені для обстеження дорослих 

пацієнтів. Але в [110] повідомлено, що в Японії створена МЕГ 
система для обстеження новонароджених дітей. Вона має 76 
градієнтометричних каналів з чутливістю не гірше 10фТ/Гц1/2 і 8 
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канальний тензорний референтний пристрій. Антени градієнто-
метрів першого порядку мають розмір 6 мм. 

В [71] ця система опублікована. Мало того, що з нею можна 
працювати в неекранованому приміщенні, вона іще є і 
мобільною, тобто її можна переміщати у різні відділення клітки. 
Це значно підвищує шанси на широке застосування системи 
Зовнішній вигляд системи наведено на рис. 5.16. 

 

 
Рис. 5.16. Загальний вигляд СКВІД магнітометричної 

системи для біомагнітних досліджень головного мозку новонарод-

жених і малолітніх дітей 

 

Показана на рисунку відеокамера під час вимірювань 
слідкує за положенням голови дитини з точністю не гірше 0,5 мм 
по всім трьом координатам і передає ці дані в комп’ютер. Для 
цього на голові закріпляються три відбиваючих маркери. 
Підголів’я, до якого з внутрішньої сторони припасовані антени. 
СКВІД магнітометричних каналів, ввігнуте по формі еліпсоїда з 
радіусами кривизни 7,5 см і 10 см. Розуміється, забезпечена 
теплова ізоляція підголів’я від холодної зони. 

Самі СКВІДи з антенами, як це видно із рис. 5.16 
знаходяться не в рідкому гелії, а в вакуумному просторі над ним. 
Тому робоча температура сенсорів не 4,2 к, а трохи вища – 4,7 к. 
В кріостаті є декілька електромагнітних екранів, зроблених із 
ізольованих мідних дротів, щоб уникнути наведень вихрових 
струмів. Зовнішній екран покритий сріблом для екранування від 
електромагнітних завад. Іще декілька слів відносно магнітоенце-
фалографізичних досліджень малих дітей і новонароджених. У 
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них скальп і череп значно тонші порівняно з дорослими. Тому 
антени можна наблизити до поверхні мозку на відстань до ½ см. 
Завдяки цьому величина сигналу значно збільшується, бо сигнал 
від струмового диполя пропорційний квадрату відстані (від 
магнітного диполя пропорційний кубу відстані). 

 
5.3.2 Магніторезонансна томографія мозку поєднана із 

магнітоенцефалографією (низькопольова МРТ)  

 

Традиційна електроенцелографія і відносно нова 
магнітоенцефалографія не в змозі відобразити внутрішню 
структуру мозку, тобто створити його анатомічну карту. 
Магнітна резонансна томографія (МРТ) є дуже важливою 
технологією у медичній діагностиці. Вона основана на ядерному 
магнітному резонансі. У ній важливими параметрами є густина 
ядерних спінів, час поздовжньої релаксації Т1 і час поперечної 
релаксації Т2. Для регулювання параметрів Т1 і Т2 деколи 
використовують констрастуючі агенти – магнітні розчини 
наночастинок. Завдяки різним специфічним властивостям 
частинок вони із крові вибірково поступають у печінку, 
селезінку, кістковий мозок. 

Частота магнітного резонансу в магнітному полі В0 визна-
чається співвідношенням ƒ0[МГц] = 42,58 В0[Тл]. В клінічній 
практиці звичайний МР томограф використовує досить високе 
магнітне поле В0 = 1–4 Т. Чим магнітне поле більше, тим 
сильніша поляризація, а отже більший сигнал в приймальних 
котушках. Таким чином, сигнали знаходяться в радіочастотному 
діапазоні (десятки МГц). 

Значне магнітне поле і інтенсивні високочастотні імпульси 
можуть негативно впливати на пацієнта. Тому виникла ідея 
суттєво знизити магнітне поле, а відповідні низькочастотні 
сигнали магнітного резонансу значно зменшеної амплітуди 
реєструвати за допомогою надчутливих СКВІДів, характеристики 
яких в низькочастотному діапазоні практично не залежать від 
частоти. Попередні результати розробок і досліджень у цьому 

напрямку підтверджують перспективність ідеї [145]. Багатока-
нальні СКВІД системи ще були створені для магнітоенцефа-
лографії, можна доробити так, щоб одночасно виконувати 
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магнітоенцефалографічні дослідження і так звану мікротеслову 
магніторезонансну томографію.  

Перевагами такої томографії крім вищезгаданих є простота 
створення необхідної структури магнітних полів, більш висока 
інформативність параметра Т1, на якій при низьких магнітних 
полях більш контрастно впливають властивості досліджуваних 

тканин, зокрема пухлин мозку [78]. І взагалі завдяки комбінації 
двох систем стане можливим одночасно отримувати функціо-
нальне у реальному часі і статичне інтегральне анатомічне 
відображення людського мозку. 

В [145] створено макет системи. Вона має 7 СКВІД 
градієнтометричних каналів з чутливістю 1,2 – 2,8 фТл/√Гц. 
Кріостат знаходиться у центрі складної системи із чотирьох пар 
котушок. Одна пара котушок  генерує сильне поляризаційне 
магнітне поле В0 = 30 мТл перед кожним вимірювальним циклом. 
А потім в другій парі котушок включається ортогональне робоче 
поле Вт = 46 мкТл, яке і визначає частоту магнітного резонансу ∼ 
1950 Гц, що реєструється СКВІДами на час включення поляриза-
ційного поля. СКВІДи вимикаються спеціальними кріогенними 
вимикачами, а крім робочого поля використовують ще градієнти 
магнітних полів, які генерують інші дві пари котушок. Звичайно 
СКВІДи не дуже підходять для низько польової МРТ. Навіть 
слабкі для МРТ поля є досить сильними для СКВІДів, бо викли-
кають захоплення плівками магнітних виходів (вихори Абрикосо-

ва), що пов’язано з виникненням додаткових шумів. Тому в [145] 
вся система знаходиться в магнітоекранованій камері. Контраст-
ність анатомічних карт знятих при низьких полях гірша, ніж від 

МРТ при високих полях, але достатня для діагностики [110]. 
Низькопольова МРТ разом зі СКВІД магнітометричним 

вимірюванням може виявитись корисною не тільки для дослідже-
нь мозку, а інших органів тіла [146]. А у зв’язку зі зазначеною 
вище інформативністю параметра Т1 відносно ракових пухлин 
низькопольову МРТ буде можливо застосовувати для скринінгу, 
тобто виявлення раку зокрема легенів або простати [110]. 

 
5.3.3 Магнітні поля спинного мозку 

Для нейрологічної хірургії надчутлива СКВІД магнітомет-
рія може виявитись досить корисною. За її допомогою можна 
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просліджувати активність нейронів спинного мозку і неінвазивно 
локалізувати пошкоджені нейрони. Магнітні вимірювання 
можуть описати проходження сигналів нейронів з більш високою 
просторовою роздільною здатністю ніж це можна зробити за 
допомогою потенціальних електродів, які накладаються на шкіру. 
Це завдяки однорідності магнітної проникливості тканин, які 
оточують нерви. 

В [70] розроблена СКВІД-система медичного призначення 
для дослідження викликаних у спинному мозку магнітних 
сигналів (рис. 5.17). 

 
 

Рис. 5.17. Розміщення каналів у системі для вимірювання 

магнітних сигналів спинного мозку 

 
                                 а                                   б 
Рис. 5.18. Градієтометричні антени: а - конструкція б - антени у 

зборі зі СКВІДами 
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У системі є 10 каналів розміщених у відповідності з 
сенсорною частиною кожного каналу – це три градієнтометричні 
антени першого порядку, котушки яких намотані таким чином, 
щоб вимірювати сигнали у трьох взаємно перпендикулярних 
напрямках. Схема намотки показана на рис. 5.18, а. Кожна із 
трьох антен підключається до свого СКВІДа. На рис. 5.18, б 
показана конструкція сенсорної частини каналу. 

Створено спеціальний кріостат, у якого хвостовик з 
антенами і СКВІДами знаходиться не внизу, а збоку (рис. 5.19), 
щоб можна було дотикатись ним до шиї і хребта пацієнта, як це 
схематично показано на рис. 5.20. 

 

 
 
Рис. 5.19. Кріостат для реєстрації сигналів спинного мозку 
 
Для генерації в хребті магнітних сигналів подається 

електричний імпульс збудження через електрод, приложений до 
шкіри. Величина струму була 3 мА, а тривалість імпульсу 0,2 мс. 
Імпульс подавався або на лікоть, або на зап’ястя. В [70], а пізніше 
у [57] на основі величини затримки появи магнітного сигналу 
визначено швидкість розповсюдження електричного імпульсу 
збудження. У різних пацієнтів вона була від 83 м/с до 96 м/с. 
Магнітні сигнали виникали одночасно в усіх СКВІДах. 
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Рис. 5.20. Положення пацієнта під час вимірювань магнітних 

сигналів мозку 
 

У [57] автори [70] сповіщають, що збільшили число 
векторних СКВІД магнітометрів з 30 до 75. Одночасно можна 
обстежувати шию на площі 80 х 90 мм замість 20 х 90 мм в [70], 
вимірюючи не тільки радіальні, а й тангенціальні складові 
сигналів спинного мозку. 

 
 
5.4. Інші біомагнітні дослідження 

 

5.4.1 Магнітоміографія 

 

Основною перевагою магнітомет-ричних досліджень 
електричної активності м’язів периферійної нервової системи є її 
безконтактність. Щоб провести аналогічні дослідження 
електричним методом, необхідно вколювати електроди в область 
м`язів і нервів. 

Магнітні сигнали від м`язів при їх напруженні по величині 
майже як магнітокардіографічні – до 20 пТл, але характер 
сигналів суттєво відрізняється від кардіографічного. Робота м`язу 
супроводжується магнітним сигналом, у якому можна виділити 

дві різні компоненти [140]. Це квазіпостійне магнітне поле, яке 
має місце на протязі всього часу скорочення м`язу або його 
легкого масажу, і накладений на нього змінний сигнал з частотою 
10-50 Гц (рис. 5.21). 
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Рис. 5.21. Магнітоміограма, яка знята на відстані 20 мм від 
поверхні біцепса під час його напруження 

 

Спектр останнього знаходиться в діапазоні з максимумом 
на частоті 40-80 Гц. Додаткові дослідження різних авторів 
показали, що це набір імпульсів, які відповідають потенціалам дії 
в м’язових волокнах. Висловлюється думка, що струми, які 
викликають магнітні поля у м’язах виграють важливу роль у 
рості та регенерації кінцівок, наприклад, при заліковуванні 
переломів кістки. 

Можливість вимірювання магнітних полів м’язів – це новий 
засіб їх діагностики, а досить значна величина сигналів повинна 
враховуватись при магнітометричних дослідженнях інших 
органів і в першу чергу мозку.  

 

5.4.2 Магнітні поля ока 

 

Око є джерелом сильних електричних сигналів. Між 
передньою і задньою поверхнями сітківки різниця потенціалів 
складає до 10 мВ. Рух очей викликає змінні електричні поля, які 
супроводжуються магнітними полями. В [147] виділено 2 
компонента магнітного сигналу ока: магнітоокулограма і 
магніторетинограма. 

Магнітоокулограма – це сигнал, що виникає під час руху 
очей. На рис. 5.22 показано приклад окуло грами, яка була 
записана під час руху очей із крайнього лівого положення в 
крайнє праве положення і навпаки.  

Таку форму магнітного сигналу можна пояснити представ-
ленням сітківок очей у вигляді струмових диполів, направлених 
перпендикулярно до дна очного яблука. При повороті очей 
появляються тангенціальні складові диполів, які і викликають 
магнітний сигнал того чи іншого напрямку.  
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Рис. 5.22. Магнітоокулограма, яка записана над лівою бровою 

на відстані 20 мм від поверхні лоба; на початку запису погляд 
направлений прямо [140] 

 
Магніторетинограма виникає завдяки зміні величини 

струмового диполя, яке спричиняється зміною різниці 
потенціалів на сітківці в результаті її подразнення світлом. 
Величина магніторетинограми складає лише біля 0,1 пТл і 
виділити її дуже важко. 

Факт спостереження і встановлення величини магнітних 
сигналів ока дозволяє оцінити їх заважаючий вплив при маг-
нітних дослідженнях мозку [140]. Справа в тому, що індукція 
магнітного поля очей значно вища ніж магнітне поле мозку. Тому 
конфігурація і інші характеристики цього поля необхідно знати 
перед тим, як приступити до магнітометричних досліджень 
мозку, особливо при вивченні здорового сприйняття. 

 

5.4.3 Магнітоентерографія [55, 141] 
 

Магнітні прояви біологічної активності притаманні 
багатьом органам живих організмів. Установлено, що постійні і 
змінні з періодом в декілька хвилин магнітні поля характерні для 
шлунка людини, причому вид сигналу визначається функціональ-
ним станом шлунка. Сигнали різні до і після прийому їжі, 
змінюються при прийомі води чи ліків. Цей факт може знайти 
застосування у діагностиці шлункових захворювань.  

Зупинимось на цьому більш детально. Блокада артеріаль-
ного потоку крові (ішемія) в шлунково-кишковому тракті 
приводить до некрозу тканин. Потрібне хірургічне лікування. 
Затримка у встановленні діагнозу викликає смертність понад 50 
%. Традиційний діагностичний метод потребує застосування 
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катетера і рентгенівського дослідження, але точність визначення 
не висока. 

Кишково-шлунковий тракт проявляє два типи електричної 
активності високочастотну (в герцовому діапазоні) при скоро-
ченні м`язів і низькочастотні коливання (цикл за хвилину), які 
називають базовим електричним ритмом (БЕР). При ішемічному 
ураженні сигнал БЕР зменшується. І щоб його поміряти, 
застосовують електроди. За допомогою СКВІД-магнітометрії 
можна це зробити неінвазівно – виявити і локалізувати БЕР. Але 
для цього потрібна досить складна техніка. Повинно бути 19–37 

вимірювальних каналів з чутливістю краще 50 фТл/√ Гц. А 
оскільки кишково-шлунковий тракт має складну форму, то і 
струми йдуть в різних напрямках. Тому необхідно вимірювати всі 
три векторні складові магнітного поля. Оскільки частота сигналу 
надто низька, то необхідне дуже точне балансування антен і всі 
інші можливі засоби зменшення шумів і завад.  

 
5.4.4. Магнітопневмографія 

 

Тіло людини має діамагнітні і парамагнітні властивості і у 
нормальному стані феромагнітні матеріали в ньому відсутні. Але 
у процесі професійної діяльності ці матеріали можуть попадати в 
легені інгаляційним шляхом і є причиною професійних захворю-
вань. Про це уже йшла мова у першому підрозділі. Феромагнітні 
забруднення легенів виводяться із організму дуже повільно – 1 мг 
виводяться на протязі року і більше [55]. 

Магнітопневмографія – вимірювання концентрації феромаг-
нітних матеріалів у легенях мало чим відрізняється від розгля-
нутого вище магнітосасептометричного методу для дослідження 
печінки. Тут також потрібне намагнічуюче поле (порядку 0,1 Тл) 
і вимірювання магнітних сигналів над поверхнею грудної клітки 
після його зняття.  

Звичайно величина цього сигналу може бути порядку 1 нТл. 
Тому чутливості СКВІД-магнітометра достатньо щоб виявити в 
легенях 20 мкг магнетиту або 0,5 нг/см3 легенів [55]. Достатньо 
включити постійне намагнічуюче поле 70 мТл на 5 мс, щоб 90 % 
феромагнітних частинок намагнітились і ця намагніченість 
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зберігається декілька хвилин, достатніх для проведення  СКВІД 
магнітометричних вимірювань.  

 
5.4.5 СКВІД-магнітометричні системи для дослідження 

тварин 

 

Безконтактність є дуже цінною при дослідженні тварин. 
Такі дослідження необхідні при розробці, дослідженні і 
випробуванні ліків. Щоб зняти електрокардіограму, наприклад, 
щура, необхідна анестезія, бо він надто збуджений. Але серцева 
активність анестезованої тварини не є натуральною.  

Особливості реєстрації магнітокардіограм дрібних тварин 
були описані в попередньому розділі. Нижче викладені деякі 
загальні особливості. Системи для біомагнітних досліджень 
тварин не потребують великої кількості каналів, але необхідна 
значно краща просторова роздільна здатність – деколи до 100 

мкм [55]. У зв’язку з цим антену необхідно розміщувати ближче 
до об’єкту досліджень, а для цього може стати в нагоді кріостат з 
антеною на холодопроводі у вакуумі (рис. 4.28) з тонким дном у 
хвостовику. 

Тоді діаметр градієнтометричних антен можна зменшити до 
1 – 4 мм. Реальна конструкція системи залежить від розміру і 
форми піддослідних тварин. У випадку миші достатньо декілька 
каналів з міліметровими антенами, як це продемонстровано у 
розділі 4. 

В [62] розроблена 9-канальна СКВІД магнітометрична 
система для нейромагнітних досліджень щурів. Мозок щура 
знаходиться на відстані 2-3 мм від поверхні його голови і його 
розмір складає лише 10 х 10 мм. Тому СКВІДи з антенами всіх 
девяти каналів розміщені на одному чипі з кроком 2,75 мм. 
Антени зроблені круглими, щоб уникнути взаємного впливу,  їх 
діаметри 2,5 мм. Чутливість 2,18 нТ/Ф0 або 1 мВ/Ф0, роздільна 
здатність по полю 10 – 15 фТл/√Гц на 10 Гц. 

 

Висновки 

 
Відома визначна фізіологічна роль заліза у функціонуванні 

будь-яких біологічних систем. Погано коли його замало. Тоді 
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виникають анемії. Іще гірше, коли його забагато, що викликає 
гемохроматоз і різні професійні захворювання. 

Перспективні можливості неінвазійного вивчення мета-
болізму і кінетики заліза в організмі має СКВІД-магнітометрія. 
Оскільки більша частина заліза знаходиться в печінці, то його 
відхилення в ній в ту чи іншу сторону є дуже важливим з 
клінічної точки зору. Для СКВІД-магнітометричного вимірюван-
ня концентрації заліза в печінці його необхідно намагнітити 
тестовим магнітним полем. 

Може застосовуватись постійне або змінне поле. У 
першому варіанті необхідна досить значна його величина (20 – 50 
мТл). У другому варіанті поле можна зменшити до (40 – 200 
мкТл). Хоч цей варіант має свої мінуси, але реальна система була 
нами розроблена на його основі з використанням вищезгаданого 
імпульсно-релаксаційного СКВІД-магнітометра. Система здатна 
вимірювати концентрацію заліза 0,1 мг/г печінки. Виявилось, що 
якщо у здорової людини концентрація заліза 0,5 – 0,8 мг/г 
печінки, то у електрозварника з професійним захворюванням 
вона досягає 3 мг/г. 

СКВІД-магнітометрична техніка дозволяє вимірювати 
концентрацію заліза і в крові. Для цього застосовується магні-
топлетизмографія, яка полягає у вимірюванні зміни протягом 
серцевого циклу магнітної сприйнятливості пульсуючого об`єму 
крові, намагніченої зовнішнім магнітним полем. Звичайно 
використовується постійне магнітне поле (170 мкТл). Але при 
цьому важко позбавитись МКГ сигналу. Тому нами застосоване 
змінне магнітне поле із частотою, що перевищує спектр частот 
МКГ (114 Гц). Виявилось, що у електрозварника з професійним 
захворюванням сигнал магнітоплетизмограми в 6 разів більший 
ніж у здорової людини.  

Є перспективи на основі СКВІД-магнітометрії створити 
систему для транспортування ліків немагнітних на нодисперсних 
носіях в зону патології і концентрувати в ній необхідний час. 

СКВІД-магнітометрія успішно застосовується для прове-
дення і інших біомагнітних досліджень у тому числі реєстрації і 
дослідження магнітних полів, які випромінює мозок (нейромаг-
нетизм) м’язи (магнітоміографія), очі (магнітоокулограми і магні-
торетірограми), кишково-шлунковий тракт (магнітоентерогра-
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фія), легені (магнітопневмографія) та інші. Стан справ у цих 
дослідженнях теж знайшов відображення у даному розділі.  

Необхідно відмітити, що тільки МЕГ СКВІД-системи і 
системи для вимірювання  концентрації заліза в печінці знайшли 
широке медичне застосування. Досить близько до цього підійшли 
і МКГ системи, бо саме серцеві хвороби є основною причиною 
смертності у розвинених країнах. Тому технічні засоби і методи 
магнітокардіографії, які забезпечують більш точні діагнози і 
терапевтичний контроль, будуть користуватись все більшим 
попитом. Якщо успішно підуть розробки мікротеслових 
(низькопольових) МРТ систем, поєднаних із СКВІД МЕГ 
системами, то їх теж чекає чималий попит. 

 
Запитання для самоконтролю 

 
1. Скільки грам заліза міститься у середньому в організмі 

здорової людини? 
2.  Що реєструється методом СКВІД-сасептометрії? 
3. Який основний недолік СКВІД-сасептометричної 

системи з постійним тестовим магнітним полем? 
4. Які амплітуди змінного поля намагнічування 

застосовують у СКВІД-сасептометрії?  
5. Які частоти змінного поля намагнічування застосовують 

у СКВІД-сасептометрії? 
6. Опишіть методику проведення 

магнітоплетизмографічного дослідження у постійному полі 
намагнічення. 

7. Які частоти змінного поля намагнічування застосовують 
у магнітоплетизмографії і чому? 

8. Для чого застосовують магнітний аплікатор при СКВІД-
магнітометричному контролі магнітних наноматеріалів у тілі 
лабораторних тварин? 

9. Чому викликані магнітні сигнали мозку багатократно 
накопичують? 

10. Для чого у низькопольовій МРТ потрібні СКВІДи? 
11. Яка швидкість розповсюдження електричного імпульсу 

збудження у спинному мозку за даними СКВІД-магнітометрії? 
12. Скільки часу зберігається намагніченість у методі 

магнітопневмографії?  



 
 

203 
 

РОЗДІЛ 6 ______________________________________________ 
 
 

ДИСТАНЦІЙНИЙ ПОШУК ОБ’ЄКТІВ  

ТА НЕРУЙНІВНИЙ КОНТРОЛЬ 

 

 

Розглянуті у двох попередніх розділах застосування 
СКВІДів показали, що тільки завдяки їх винаходу у біомагнітних 
дослідженнях вдалось отримати досі недосяжні унікальні резуль-
тати, які підтвердили перспективність цього напрямку. У бага-
тьох інших галузях потреба у СКВІДах не настільки очевидна і 
актуальна, хоча потенціал СКВІД магнітометрів скрізь досить 
високий і певний сенс у їх широкому застосуванні є. У даному 
розділі описані декілька прикладів можливого використання 
сенсорів на основі СКВІДів в інших практичних застосуваннях і 
інших наукових дослідженнях. 

 
 
6.1. Виявлення електропровідних об’єктів під водою 

 

Виявлення об’єктів під шаром морської води на глибинах 10 
– 100 м – це серйозна технічна проблема, бо на роботу активних 
акустичних систем впливає шум прибою, а оптичним методам 
перешкоджає покриття об’єктів донними відкладеннями. Зали-
шаються електромагнітні методи. Але застосування звичайних 

індукційних методів на частотах вище ƒ = 10 кГц, які необхідні 
для ефективної роботи приймачів, практично неможливе через 
високу провідність морської води (σ ≈ 4 с/м). При роботі на 
нижчих частотах збільшуються погрішності вимірювань. 
Причина в тому, що на частоті 10 кГц глибина скін-шару δ для 
провідного матеріалу дуже мала 

 

δ= (πµσƒ)-1/2 =(πµf/ρ)-1/2,                        (6.1) 

 
де ρ-питомий електричний опір, µ= µ0µr - магнітна проникливість 
матеріалу, µ0 = 4π 10-7 Гн/м. Для морської води δ менше 2,5 м. 
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Із (6.1) витікає, що для пошуку на глибині, наприклад, 25 м 
необхідно збільшити глибину скін шару, тому частота сигналу не 
може перевищити 100 Гц. При цьому виникають труднощі, 
пов’язані з недостатньою чутливістю приймача сигналу і 1/ƒ 
шумом, а також інші непоборні проблеми. Так, на частоті 100 Гц 
наявність границі розділу морська вода-дно приводить до 
збільшення методичної погрішності визначення координат і 
глибини занурення інженерних комунікацій в 20 - 40 разів. 

Перспективними можуть бути вимірювання, в яких як 
детектори сигналу використовуються СКВІД магнітометри, які 
мають найкращу чутливість саме на низьких частотах. 

Нижче наводиться зроблений нами аналіз можливих варіан-
тів побудови СКВІД магнітометричних систем для виявлення 
ефектропровідних об’єктів під водою [148]. 

Магнітні вимірювання можуть бути пасивними або актив-
ними. Пасивна магнітна локація – вимірювання аномалій магніт-
ного поля – не дозволяє виявляти сигнал від неферомагнітних 
електропровідних об’єктів. Тому перспективна активна магнітна 
локація – вимірювання магнітного поля від вихрових струмів, які 
індукуються у електропровідному тілі спеціальним джерелом 
(випромінювачем). Оскільки такий випромінювач повинен знахо-
дитись поряд з СКВІД магнітометром, то останній потрібно 
ізолювати від потужної завади. Повністю їх розділити можна 
лише рознесенням їх роботи у часі, тобто використовуючи 
імпульсний метод тестування так, щоб під час генерації тестую-
чого імпульсу приймач виключався. Перспективні і системи, де є 
можливість рознести випромінювач і приймач на порівняно 
велику відстань. 

Імпульсний режим. Система з надводним випромінювачем. 
Під час генерації імпульсу магнітного поля у воді і у об’єкті 
індукуються затухаючі вихрові струми. Їх затухання описується 
експоненціальним законом і характеризується постійною часу. 
Принципова можливість реалізації імпульсного методу заснована 
на тому, що вихрові струми у воді затухають значно швидше, ніж 
у електропровідних об’єктах. Так, постійна часу затухання у 
циліндрі радіуса А з провідністю σ визначається τs ≈ µ0σA2/π2 і 
для таких матеріалів як сталь і алюміній при радіусі декілька 
десятків сантиметрів складає десятки мілісекунд. Для води ця 
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величина залежить від швидкості дифузії ν = 4 104 м/с і при 
глибинах порядку r = 40 м дорівнює τw = r/ν = 1 мс. Очевидно, що 
проміжок між імпульсами ∆Т повинен задовольняти умові 
τw<∆Т<τs, а тривалість імпульсу Т повинна в декілька разів пере-
вищувати постійну часу τ = L/R0 наростання вихрових струмів в 
об’єкті. Враховуючи ці реальні дані, можна вибрати ∆Т=Т= 10 мс. 

Для практичних розрахунків виберемо як модель порожнис-
тий циліндр (радіус А, довжина Н, площа поперечного перерізу S, 
індуктивність L, опір R0). Випромінювач тестуючого магнітного 
поля, який генерує магнітний момент М, інжектує в об’єкт 
магнітний потік 

 

φр = µ0МS/(4πR3),                       (6.2) 

 
де R – глибина виявлення. 

Цей потік індукує в об’єкті вихрові струми J і магнітний 
момент Мі: 

 

J = (φр/L) exp (-t/τ),      Мі = SJ,                 (6.3) 

 
який в свою чергу породжує в антені СКВІД магнітометра 
магнітну індукцію В. Оскільки R >> А, то справедливе дипольне 
наближення, для якого 

 

В = µ0Мі/(4πR3).                             (6.4) 

 
Підставляючи (6.2) і (6.3) в (6.4), отримаємо: 
 

В = Вm еxр (-t/τ),    Вm = µ0
2S2М/(16π2R6L).        (6.5) 

 
Враховуючи вираз для індуктивності довгого (Н>4А) 

циліндра L = µ0S/Н, остаточно маємо: 
 

Вm=µ0МV/(16π2R6),                  (6.6) 

 
де V=SН – об’єм об’єкта. 

Сигнали на виході СКВІДа – це затухаючі імпульси трива-
лістю 10 мс. Тому потрібна смуга частот порядку 100 Гц. 
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Враховуючи, що чутливість СКВІД магнітометра до магнітного 
поля у смузі 1 Гц дорівнює 30 фТл/√Гц [118], його роздільна 
здатність у смузі 100 Гц буде δ Вm = 0,3 nТл.  

Підставивши її у (6.6), отримаємо співвідношення між 
об’ємом об’єкта V і відстанню до нього R, на якій він може бути 
виявленим при даному магнітному моменті М випромінювача 

 

R = (2,67·104MV)1/6
 .                        (6.7) 

 
Із (6.7) випливає, що для виявлення наприклад, бочки 

V=200 л на глибині 20 м необхідний  випромінювач з магнітним 
моментом 12 кАм2, тобто при поперечному розрізі 1 м2 котушка 
випромінювача повинна мати 500 витків з імпульсами струму 24 
А (її вага складала би десятки кілограмів). Для збільшення 
глибини виявлення удвічі магнітний момент довелось би 
збільшити у 64 рази. А якщо замість магнітометра довелось би 
використати більш завадозахищений градіометр – то в 128 разів. 

Дрібніші предмети за допомогою такого потужного 
випромінювача можна виявити за допомогою СКВІД 
магнітометра на меншій глибині. Наприклад каністру 20л на 
глибині 13 м, а консервну банку 0,5 л на глибині лише 7 м. Ці 
дані узгоджуються з наведеними в [149], де крім того показано, 
що підводний човен, який має магнітний момент 105 Ам2, можна 
виявити на глибині до 590 м, а автомобіль (103 Ам2) – на відстані 
лише 130 м. Всі ці приклади не викликають великого ентузіазму. 

Глибину виявлення можна збільшити, накопичуючи імпуль-
си. При швидкості судна 1 м/с можна встигнути накопичити до 
50 імпульсів від великого об’єкту і таким чином в декілька разів 
збільшити сигнал/шум. Це дає можливість збільшити глибину 
виявлення на 30–50 %.  

Підводний випромінювач. Викладений вище матеріал відно-
ситься до варіанту розміщення випромінювача і СКВІД магніто-
метра на надводному судні. Як видно із наведених прикладів така 
схема потребує великої потужності випромінювача і через те 
мало приваблива. Параметри системи можна покращити, якщо 
випромінювач опустити під воду так щоб відстань між об’єктом і 
випромінювачем зменшилась до величини r. Тоді формула (6.7) 
перетворюється в  
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R = (2,67·104MV)1/6/r .                             (6.8) 

 
Утримування випромінювача під час руху судна на 

однаковій відстані від дна технічно цілком можливе, а виграш 
був би досить значний. Якщо не обов’язковою є надто велика 
глибина виявлення, то можна суттєво зменшити магнітний 
момент випромінювача. Наприклад, занурення випромінювача на 
глибину 11 м при глибині виявлення 12 м дозволяє зменшити 
магнітний момент до 20 Ам2 (струм 4 А в 50-витковій котушці 
діаметром 36 см).  

При зануренні випромінювача достатньо глибоко його 
магнітне поле до СКВІД градіометра доходить настільки 
ослабленим, що наступає можливість імпульсний режим роботи 
замінити неперервним, який має деякі переваги [150]. 

Незважаючи на наведені вище досить песимістичні дані, 
СКВІД магнітометричні системи для пошуку об’єктів під водою 
по створюваних ними магнітних аномаліях продовжують 
розроблятись. Раніше розроблялись мобільні системи на низько-
температурних СКВІДах. У даний час є можливість перейти на 
високотемпературні СКВІДи, для  яких достатні кріостати значно 
меншого розміру і простіше кріогенне обслуговування. Але 
неможливість створювати необхідні градіометричні трансформа-
тори  потоку із ВТНП плівки або проводу змушує шукати інші 
підходи, щоб уникнути впливу різних завад, у тому числі 
магнітного поля Землі.  

У зв’язку з цим для розробки ВТНП СКВІД градіометрич-
ної системи для підводного пошуку було застосовано принцип 
побудови системи з двома сенсорними СКВІД магнітометрами, 
розміщеними на певній відстані один від одного, і одним 
референтним магнітометром між ними [151]. Умовна схема 
такого потрійного СКВІД градіометра показана на рис. 6.1. 
Середній магнітометр міряє повне магнітне поле, включаючи 
поле Землі, і результат подається на всі три магнітометри як 
сигнал негативного зворотного зв’язку. 

Таким чином, уже на вході верхнього і нижнього СКВІД 
магнітометрів завади, у тому числі магнітне поле Землі, нейтралі-
зуються. Референтний магнітометр може бути і не надпровід-
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никовий. Завдяки такій конструкції значно знижуються вимоги 
до динамічного діапазону СКВІД магнітометрів. 

 

 
 

Рис. 6.1. Потрійний СКВІД градіометр [151] 

 
 

6.2. Геофізичні дослідження  

 

На відміну від біомагнетизму, який у даний час немислимий 
без застосування СКВІДів, геофізична техніка має у своєму 
розпорядженні чимало діючих методів розвідки. В залежності від 
типу джерела енергії це сейсмічний метод (акустична енергія), 
електромагнітний (природний або штучний), гравіметричний 
(гравітаційне поле Землі), електричний (природний або штуч-
ний), радіометричний (гама-променеве випромінювання поверх-
невих шарів), спектроскопічний, геохімічний.  

Багато зусиль присвячено пошуку магнітних аномалій, 
джерелом яких є природні ресурси в глибинах Землі. Ці дослід-
ження проводяться як на поверхні Землі, так і за допомогою 
транспортування вимірювальних засобів на платформах в повітрі 
або у воді. У загальному випадку вимірюються магнітні моменти, 
по яким визначаються фізичні розмір дослідженнях значний 
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досвід отримано на основі використання звичайних магнітомет-
рів. І з появою СКВІДів стало цікаво, які додаткові можливості 
вони можуть надати, маючи надвисоку чутливість у поєднанні з 
векторною природою. 

Геофізичні застосування СКВІД магнітометрів були 
розпочаті понад 30 років тому. Природно, це були низькотемпе-
ратурні СКВІДи. Намітилось декілька привабливих особливостей 
їх застосування. 

Існуючі електричні і електромагнітні методи використо-
вують частоти до 100 кГц, на яких визначають електричний опір 
при- поверхневих шарів земної поверхні. А на більших частотах – 
опір і діелектричну проникність. Але на таких частотах тестуючі 
електромагнітні коливання проникають на малу глибину, оскіль-
ки остання зворотно пропорційна частоті. Перевагою СКВІД-
магнітометрів, як уже відмічалось, є те, що вони дієздатні у низь-
кочастотному діапазоні майже до нульової частоти. Якщо, 
наприклад, застосовувати зондування на частоті 0,1 Гц, то для 
типових гірських порід глибина проникнення збільшується до 1 
км [55]. 

Іншою перевагою застосування СКВІД магнітометрів в 
геофізиці є їх компактність. У порівнянні з великими індукційни-
ми котушками СКВІД магнітометр легко розгорнути на місце-
вості, а СКВІД сенсор можна помістити навіть у свердловину. 

Оцінюючи за допомогою СКВІД магнітометричних і елект-
ричних вимірювань аномалії провідності поверхневого шару 
землі в залежності від глибини, можна виявляти перспективи 
залягання геотермічних джерел або покладів корисних мінералів. 

СКВІД магнітометричні вимірювання магнітних властивос-
тей гірських порід в умовах їх природного залягання дають мож-
ливості виявляти тріщини у породі, які можуть бути провідника-
ми геотермальної енергії. Конфігурацію таких тріщин можна 
визначати по розподілу магнітного поля феромагнітних частинок, 
розчин яких закачують у тріщини [140]. 

Крім надвисокої чутливості, якою характеризуються 
СКВІДи, вони іще векторні сенсори. Завдяки цьому є можливість 
будувати на них векторні градіометри, нечутливі до небажаних 
однорідних у просторі магнітних полів. 

Але для геофізичних застосувань потрібні як правило не 
градіометри, а магнітометри, причому для вимірювань в умовах 
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наявності магнітного поля Землі, яке складає ∼50 мкТл. Позитив-
ним фактором є те, що дослідження виконуються в польових 
умовах на значній відстані від штучних магнітних завад. Але 
появляються значні труднощі у подоланні інших завад, тих що 
пов’язані з рухом апаратури. Особливо завад, які виникають при 
обертаннях СКВІД магнітометра у магнітному полі Землі. При 
чутливості СКВІД магнітометра 5 фТл/√Гц достатньо його повер-
нути лише на 10-10 радіан, щоб на виході виник сигнал.  

Надвисока чутливість низькотемпературних СКВІД магні-
тометрів не змогла переважити такі фактори як труднощі у 
боротьбі з завадами, незручність у користуванні, пов’язану з 
необхідністю охолодження рідким гелієм, крихкість апаратури і її 
не дуже висока надійність, відносна дороговизна. У результаті 
цей напрямок загальмувався. Але геофізики продовжують прояв-
ляти зацікавленість у збільшенні чутливості магнітометричної 
апаратури. Тому з відкриттям високотемпературної надпровід-
ності у розробці СКВІД магнітометричних систем для геофізич-
них досліджень наступило «друге дихання». І таких систем 
останнім часом появилось вже чимало. Деякі із них нижче 
коротко описані. 

Якщо віддалене джерело магнітного поля можна предста-
вити у вигляді диполя з магнітним моментом М, то магнітне поле 
В на відстані r виражається відомою залежністю: 
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 (Тл).                                (6.8) 

 
Звичайно виразом (6.8) не завжди можна буквально 

користуватись, бо джерело магнітного поля може мати складну 
форму і магнітну структуру, та його розміри можуть бути одного 
порядку або навіть більші відстані до нього. Але у будь-якому 
випадку інтенсивність магнітного сигналу падає з відстанню 
дуже швидко для магнітометра як 1/r3, а для градіометра як 1/r4. 
Ось чому необхідна надвисока чутливість. 

При використанні СКВІД магнітометрів для електромагніт-
ної геофізичної розвідки застосовують пасивні і активні методи. 

Пасивне зондування використовує взаємодію сонячного 
вітру з іоносферою. Магнітні збурення, які виникають в іоносфері 
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і магнітосфері, доходять до поверхні Землі. Земля має значно 
кращу електричну провідність порівняно з атмосферою. Тому 
електричне поле, що виникає в іоносфері завдяки сонячному 
вітру, викликає в земній корі електричне (Е) і магнітне (Н) поля, 
які затухають, проникаючи в глибину Землі. Ці частотно залежні 
поля пов’язані між собою через тензор імпедансу (Z) [55]: 

 

Е(ω) = ZH(ω), 
 

Ex (ω) = ZxxHx (ω) +ZxyHy(ω),                      (6.9) 
 

Ey(ω) = ZyxHx (ω) +ZyyHy(ω), 
 

ρij ≈ 0,2Zij
2τ. 

 
Пасивний геофізичний метод СКВІД магнітометричного 

дослідження полягає у вимірюванні електричного магнітного 
полів Землі з метою визначення розподілу провідності у земній 
корі. По результатам вимірювань величин Е і Н на різних 
частотах можна розраховувати електричний опір ρ Землі, а також 
її залежність від частоти і глибини σ проникнення поля в товщу 
Землі  

1

2
σ ρτ≈ ,                                  (6.10) 

 
де τ- період електромагнітної хвилі. 

І тут якраз стає в нагоді векторна природа СКВІД 
магнітометра, бо необхідно вимірювати всі три векторні складові 
магнітного поля. Тому три магнітометричні антени повинні бути 
змонтовані ортогонально з великою точністю. 

Вимірюючи вектори магнітної індукції Вх, Ву, Вz в багатьох 
точках місцевості і поєднуючи результати вимірювань з 
геологічними даними, виявляють місця, які є перспективними для 
буріння свердловин. 

Даний метод пройшов успішні випробування в США при 
пошуках нафтових родовищ і гідротермальних резервуарів [55]. 

Замість електромагнітного поля, джерелом якого є сонячний 
вітер, активні методи створюють штучне змінне магнітне поле за 
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допомогою контуру зі струмом. СКВІД-магнітометр вимірює 
наведене в Землі магнітне поле. Використовуються досить великі 
контури аж до 104 м2 і потужний струм понад 10 А. Тривалість 
імпульсів від мікросекунд до секунди. 

Такі системи бувають наземні і надземні. На рис. 6.2 
наведено їх схематичне зображення [149]. 

 

 
a б 

Рис. 6.2. Схематичне зображення активних пошукових СКВІД 

систем: наземної (а) і надземної (б) [149] 

 

У наземній системі (рис. 6.2, а) антена, яка випромінює 
первинні магнітні імпульси ton, і СКВІД магнітометр знаходяться 
на землі і разом пересуваються по ній. СКВІД магнітометр у 
інтервалах toƒƒ сприймає вторинне магнітне поле, що виникає в 
провідниковій мішені завдяки наведеним вихровим струмам. Час 
затухання цих струмів залежить від величини провідності мішені 
і відстані до неї. Магнітні опромінюючі імпульси мають широкий 
частотний спектр, завдяки якому можна визначати глибину 
виникнення сигналів, бо низькі частоти проникають у грунт 
глибше і тому надходять до СКВІД магнітометра пізніше. 

У надземній пошуковій системі (рис. 6.2, б) генератор 
первинних магнітних імпульсів знаходиться у літаку. До нього на 
відстані 115 м прикріплена платформа, на якій знаходиться 
СКВІД магнітометр Rx. Літак здійснює прямолінійні паралельні 
рейси на відстані 100-200 м. Вимірювання під час польоту 
проводяться безперервно, а у перпендикулярних напрямках дані 
між сусідніми лініями, необхідні для побудови магнітних карт, 
вираховуються інтерполяцією. 
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Описані загальні принципи побудови СКВІД магнітометри-
них систем для геофізичних досліджень використані при побудо-
ві конкретних систем на високотемпературних надпровідниках. 

В [152] опублікована система, яка пройшла польові 
випробування в Австралії, Південній Африці і Іспанії. Основою 
системи був СКВІД магнітометр, виготовлений по flip-chip 
технології. Сам СКВІД виготовлено із плівки YBCO на 
бікристалічній підкладці. На окремій підкладці виготовлено 
трансформатор потоку з антенною петлею 8х8 мм2 і вхідною 
котушкою із 15 витків. Розмах вихідної напруги склав 50 мкВ, а 
чутливість 30 фТ/√Гц в діапазоні білого шуму. СКВІД був 
закапсульований разом з нагрівачем. Швидкодія магнітометра 
була 1⋅106Ф0/с або 3мТл/с, а частотна смуга 1,5 МГц. Щоб 
зменшити вплив у радіочастотному діапазоні, кріостат обгорнули 
алюмінієвою фольгою товщиною 30 мкм. За рахунок цього 
частотна смуга звузилась до 10 кГц. 

Для зменшення впливу вітру, який викликає підвищення 
низькочастотного шуму, СКВІД розміщувався на дні кріостату. А 
сам кріостат зроблено плоским. 

Геофізичні дослідження проводились по методу, проілюст-
рованому на рис. 6.2, а. Контур мав розмір сторони 200 м. Струм 
в контурі силою 10 А викликав первинне поле 100 нТ. Вторинне 
поле в проміжках між імпульсами, яке створювалось вихровими 
струмами в землі, складало лише одиниці пікотесл і менше. 
Порівняно з індукційними методами СКВІД давав можливість 
прослідкувати за затухаючими полями на протязі 1,5 с замість 
100 мс, тобто дослідити втричі більшу глибину. Крім того, для 
індукційного методу необхідно було виконати значно більше 
усереднень. 

Геофізична СКВІД система для вимірювання трьох 
векторних компонент магнітного поля створена для роботи в 
субарктичних умовах [153]. В ній застосовано ВЧ ВТСП СКВІДи. 

Були використані холодостійкі компоненти (до - 80°С), завдяки 
чому система могла працювати при навколишній температурі до -

40°С. На протязі декількох місяців було обстежено 215 км 
місцевості. 

Цікаві геофізичні дослідження виконані за допомогою 
СКВІД системи, описаної в [154]. Її основою є ПС СКВІД магні-
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тометр із торцевими джозефсонівськими переходами з висотою 
ступеньки 160 нм у плівці H0Ва2Сu3O7-x  на підкладці SrTiO3 
розміром 20х20 мм з автотрансформаторним зв’язком. 
Індуктивність СКВІДа 50nГ, напруга 10 мкВ, шум СКВІДа на 
частоті 1 кГц 40 фТл/√Гц. Шум системи в екранованому 
приміщенні за рахунок шуму попереднього підсилювача 
збільшився до 100 фТл/√Гц, а в неекранованому приміщенні – ще 
зріс до 200 фТл/√Гц. Але цього виявилось достатньо, бо шум 
досліджуваної мішені був 300 фТл/√Гц. СКВІД магнітометр – 
векторний, 3-координатний, його було випробувано в польових 
умовах одночасно з індукційним методом для порівняння. Було 
використано кріостат на три літри рідкого азоту, якого вистачало 
на 19 годин роботи. 

Магнітні імпульси передавались в мішень за допомогою 
контуру 80х80 м. Встановлено, що перевагою СКВІД магніто-
метричної системи над менш чутливим індукційним методом є 
те, що перша реєструвала магнітне поле на протязі 100 мс, а 
другий на протязі лише 10 мс (рис. 6.3).  

 

 
Рис. 6.3. Порівняння СКВІД магнітометричного і індукційного 

методів для геофізичних досліджень [154] 

 

Відповідно з цим для СКВІД магнітометричної системи була 
доступна і більша глибина обстеження. 

Час від часу покладаються надії на те, що вимірювання 
надслабких магнітних полів СКВІД магнітометрами допоможе 
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передбачати землетруси і виверження вулканів. Є свідчення [16], 
що у певних зонах можуть появлятись зміни магнітного поля 
Землі за декілька днів до виникнення землетрусу. Ці зміни 
можуть породжуватись завдяки п’єзомагнетизму гірських порід, 
тобто завдяки змінам їх намагнічування в результаті виникнення 
напружень. 

В [155] повідомляється про створення спеціалізованої 
СКВІД системи теж на високотемпературних надпровідниках для 
проведення таких досліджень. На протязі місяця система працю-
вала у зоні активного вулкану в Японії, але скільки-небудь 
цікавих даних не отримано. 

До геофізичних СКВІД магнітометричних досліджень безд-
носередньо примикають лабораторні дослідження магнітних 
властивостей зразків скальних порід. Як відомо, магнетизм був 
відкритий у Китаї декілька тисяч років тому, що потім допомогло 
створити компас. Але тільки у 20 сторіччі були розпочаті систе-
матичні дослідження в галузі палеомагнетизму. Напрямок 
намагнічення скальних порід свідчить про положення і силу 
геомагнітних полюсів у далекому минулому, коли ці породи 
формувались. Результати досліджень розкривають геологічну 
історію Землі, дають кількісні оцінки дрейфу континентів, історії 
зміни магнітних полюсів і їх руху, у тому числі гірських порід під 
час їх остигання.  

За допомогою звичайних магнітометрів можна отримати 
чутливість вимірювань намагнічення 10-5 А/м, у той час як за 
допомогою СКВІД магнітометрів її можна підняти до 10-6-10-7 
А/м для зразка об’ємом 104 мм3 або досягти чутливості 10-13 Ам2 
при вимірюванні залишкового магнітного моменту [55]. Але для 
цього зразки необхідно поміщати у надпровідний екран, який 
зменшує рівень шумів у 108 разів. Оскільки зразки гірської 
породи, що досліджуються, завжди мають невеликі розміри (не 
більше 10 см), то це цілком можливо. 

Можна зробити систему з ортогональними приймальними 
антенами (Вх, Ву і Вz) або систему у якій під час вимірювань 
зразок обертається по двом осям. Це дає можливість визначити 
орієнтацію намагнічування зразка. Під час вимірювань можна 
також імітувати умови залягання гірських порід на великих 
глибинах, створюючи тиск на зразок і його підігрів. 
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Палеомагнітні дослідження за допомогою СКВІД магніто-
метрів досить актуальні, і у світі уже існують понад 100 
лабораторій, які ними займаються. 

 
 
6.3. Археологічна розвідка 
 

СКВІД магнітометрія, яка дає можливість складати детальні 
магнітні карти місцевості, вважається перспективною для архео-
логічної розвідки. Вона може дати результати значно скоріше ніж 
розкопки, залишаючи археологічні цінності в ґрунті неторка-
ними. Магнітне картування на відміну від вимірювань резистив-
ності не залежить від погодних умов і є безконтактним. Але це 
непроста технологія, бо система повинна проводити вимі-
рювання при наявності магнітного поля Землі. Тому необхідно 
використовувати градіометри. Найбільшу активність у цьому 
напрямку проявили працівники Інституту фізики високих техно-
логій ФРН. На протязі майже 10 років вони створили і удоскона-
лили декілька СКВІД градіометричних систем і разом з археоло-
гами випробували їх в польових умовах. 

Одна із перших систем була сконструйована так, що мала 
мінімальну вагу, щоб оператор міг носити її перед собою, 
скануючи територію [156]. Використано кріостат 0,5 л для роботи 
на протязі 4 годин. Система була недосконалою, бо крім звичай-
них шумів позначалися завади, викликані ходою оператора. 
Виникли проблеми і з балансуванням градіометра. 

Більш досконала СКВІД магнітометрична система для 
археологічної розвідки описана в [157]. На відміну від геофізич-
них систем в ній враховано те, що не потрібні великі глибини 
виявлення об’єктів. Археологічні цінності звичайно знаходяться 
на невеликій глибині. 

Основу системи складають два низькотемпературні СКВІД 
градіометри першого порядку і 6 СКВІД магнітометрів. Два 
гелієвих кріостати, в яких вони знаходяться, змонтовані на 
зробленому із неметалевих матеріалів візку, на якому також 
знаходяться електронний блок, засоби переробки інформації, 
батареї живлення і приймач сигналів навігаційних супутників 
глобальної системи орієнтування GPS. Відстань між кріостатами 
0,5 м. Завдяки використанню GPS та інерціальної системи поло-
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ження кріостатів на місцевості визначається з точністю 5 см. В 
кожен кріостат заливають рідкий гелій, якого вистачає на два дні 
роботи.  

Зроблено два варіанти візка – для ручного переміщення 
(рис. 6.4, а) і для транспортування автомобілем (рис. 6.4, б). 
Відстань між ним і візком складає 6 м, щоб запобігти впливу 
автомобіля на вимірювання. Швидкість пересування може 
досягти 50 км на годину.  

 

 
а                           б 

Рис. 6.4. СКВІД система для археологічних досліджень [157]: 
а) - ручне переміщення; б) - транспортування автомобілем 
 

Завдяки незалежній підвісці пластикових коліс візок 
рухається плавно, незважаючи не нерівності ґрунту. Антени 
градіометрів планарні з базою 4 см збалансовані до рівня 104. В 
кріостаті вони розміщуються вертикально. Тому обидва 
градіометри вимірюють складову /В Z∂ ∂ . На два сантиметри 
вище над градіометрами на кубі розміщені три магнітометричні 
антени, які вимірюють х, у, z компоненти магнітного поля. 
Вихідні сигнали магнітометрів Мх,у,z використовуються для 
більш досконалого балансування градієнтометричних антен. 

Вимірювані градіометрами сигнали G(n) в точках n коре-
гуються по формулі 

 
Gкор(n) = G(n) - [ KxMx(n) +KyMy(n) +KzMz (n)].           (6.11) 

 
Коефіцієнти Кх,у,z визначаються однократно в однорідному 

магнітному полі. 
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За допомогою такої корекції покращується балансування 
градіометрів майже до 107. Дані вимірювань градіометрами через 
24 розрядні АЦП передаються в мікропроцесор, де відповідним 
чином обробляються, і отримані магнітограми разом з 
глобальними координатою і висотою передаються в комп’ютер. 

Розроблена система була випробувана в Перу для 
археологічної розвідки в місцевості, де 500 років до нашої ери 
існувала стародавня культура. На протязі 10 днів, рухаючись по 
меандровій траєкторії з відстанню 1 м, було обстежено 11000 
кв.м. Автомобільний варіант дозволяє обробляти 1-2 гектари за 
годину. Знайдено ділянки, перспективні для проведення 
археологічних розкопок.  

Порівнюючи результати вимірювань системами, які перемі-
щувались вручну і автомобілем, зроблено висновок, що вони 
ідентичні. 

 
 
6.4.Неруйнівний контроль 

 

Існує нагальна потреба у періодичному тестуванні різнома-
нітних об’єктів, які експлуатуються, бо вони з часом старіють. 
Особливо це актуально для авіаційної техніки, споруд хімічних і 
атомних виробництв, судин високого тиску і інших. Необхідно 
виявляти тріщини, корозію, сторонні включання, інші дефекти, 
що глибоко залягають і ослаблюють механічну міцність. Стан тих 
чи інших об’єктів можна визначати різними способами. Найдос-
тупніший із них – візуальний. Але для виявлення прихованих 
дефектів доводиться застосовувати частіше всього активні мето-
ди, коли досліджуваний зразок піддається певній дії і аналізу-
ється реакція на неї. До таких методів відносяться радіог-
рафічний, ультразвуковий і електромагнітний. Останній основа-
ний на аналізі поведінки матеріалу досліджуваного об’єкта у 
результаті електромагнітної дії на нього.  

Вже давно відомий і використовується метод виявлення 
дефектів в електропровідних матеріалах шляхом вимірювання за 
допомогою індуктивної котушки магнітного поля, яке створю-
ється наведеними в об’єкті вихровими струмами. Цей метод не 
потребує будь-якої руйнації зразка, тому називається неруйнів-
ним. Але він має обмеження, пов’язане з глибиною проникнення 
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вихрових струмів на вибраній частоті збудження f. Вихрові 
струми затухають в ∼е разів на глибині проникнення δ у 
відповідності з формулою (6.1) наприклад, для алюмінію δ = 2,6 
мм на частоті 1 кГц і δ =8,3 мм на частоті 100Гц. 

Традиційно як сенсор вихрових струмів використовується 
звичайна індуктивна котушка. Типова величина шуму магнітного 
поля в ній на частоті 100 кГц складає 1 нТл/√Гц або 1 мкТл/√Гц 
на частоті 100 Гц [158]. Але в багатьох практичних випадках 
необхідна більш висока чутливість, особливо при використанні 
низьких збуджуючих частот з метою збільшення глибини 
проникнення вихрових струмів. Наприклад, деякі алюмінієві 
деталі літаків мають значну товщину. Щоб виявляти дефекти в 
алюмінієвих листах на глибині до 15 мм необхідно знизити 
частоту тестуючого поля до 400 Гц [158].  

Оскільки сенсори на основі СКВІДів здатні працювати на 
наднизьких частотах або навіть на постійному струмі та мають 
надзвичайно високу чутливість до магнітного поля (краще ніж 
100 фТл/√Гц на частоті 1 Гц), широкий частотний діапазон 
(впритул до 1 МГц), високу просторову роздільну здатність 
(менше 1 мм), широкий динамічний діапазон (до 140 дБ), 
достатню лінійність, здатність реєструвати невеликі зміни 
магнітних сигналів на фоні значних базових магнітних полів, то 
за їх допомогою можна виявити не тільки поверхневі дефекти, 
але й «зазирнути» значно глибше в металеву структуру, причому 
не знімаючи ізоляцію або інше діелектричне і навіть металеве 
покриття. В останньому випадку застосування традиційного  
методу вихрових струмів взагалі виключається. За допомогою 
СКВІД магнітометрії можна безконтактно виявляти різні дефекти 
(раковини, тріщини, сторонні включення, пошкодження або 
неоднорідності), які приховані в глибині металу. 

Спроби використовувати СКВІДи на низькотемпературних 
надпровідниках для неруйнівного контролю здійснювались 
неодноразово і приклади деяких таких систем нижче наведені. 
Але потреба у рідкому гелії відлякувала. З появою високотем-
пературних СКВІДів ситуація радикально змінилась. Рідкий азот 
значно дешевший і більш простий у користуванні порівняно з 
рідким гелієм. Теплота випаровування рідкого азоту ∼200 Дж/г в 
десять разів вища ніж у рідкого гелію. Рефрижератори замкну-
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того циклу для азотних температур теж значно простіші. Таким 
чином у зв’язку з появою високотемпературних СКВІДів 
намітилась перспектива створення систем для неруйнівного 
тестування більш простих в користуванні, портативних, з невели-
кою вагою, значно дешевших. 

Неруйнівному контролю за допомогою ВТ СКВІДів присвя-
чені уже сотні робіт. Після біомагнетизму зараз це найбільш 
популярна СКВІД тематика. Деякі розробки вже впроваджуються 
у практику. 

Принцип неруйнівного контролю шляхом реєстрації за 
допомогою СКВІДа вихрових струмів, наведених у досліджува-
ному зразку додатковим магнітним полем, показано на рис. 6.5.  

У відповідності з законом індукції змінний струм у 
збуджуючій котушці генерує магнітне поле, яке у досліджувано-
му зразку викликає вихрові струми. Якщо провідність зразка 
скрізь однакова, то розподіл вихрових струмів однорідний. 

При наявності дефекту локальна структура вихрових 
струмів, а отже і структура викликаного ними магнітного поля, 
спотворюється і СКВІД на це реагує, реєструючи аномалії 
магнітного поля. Більш детально даний принцип проілюстровано 
на рис.6.6. 

 
 

Рис. 6.5. Принцип неруйнівного контролю по формі вихрових 
струмів [158] 

 

Тут показані основні складові, які притаманні більшості 
систем для неруйнівного контролю методом вихрового струму. 
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СКВІД магнітометр (градіометр) з кріостатом або рефрижерато-
ром, котушка для збудження вихрових струмів у досліджуваному 
зразку, керований координатно пересувний стіл для переміщення 
зразка. 

 
 

Рис. 6.6. Схема СКВІД системи для неруйнівного контролю зі 
збуджуючим магнітним полем [152] 

 
На перший погляд, система досить проста. Але є проблема. 

Якщо використовувати показану на рис. 6.5, 6.6 конструкцію, то 
крім магнітного поля вихрових струмів у СКВІД буде попадати і 
магнітне поле збуджуючої котушки. Тому такі котушки роблять 
градіометричними. І тоді лише до 2% збуджуючого поля досягає 
СКВІДа [158]. Від цього залишку можна позбутись за рахунок 
електронних схем компенсації. 

Відомі і інші методи уникнення впливу збуджуючого 
магнітного поля. У [159] запропоновано використовувати для 
збудження вихрових струмів знакозмінні імпульси струму анало-
гічно тому, як це робиться в активних геофізичних СКВІД 
системах (рис. 6.2).  

Оскільки імпульс це поєднання синусоїд у широкому 
діапазоні частот, то кожна із них у відповідності з (6.1) має свою 
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граничну глибину проникнення в досліджуваний матеріал. Тому 
дані на початку інтервалу вимірювань між імпульсами, які 
відповідають високим частотам, відображають стан верхніх 
шарів досліджуваного зразка, а більш пізні дані, які відповідають 
низьким частотам, відображають стан глибинних шарів. Тобто 
одночасно тестується зразок по всій заданій глибині. Недоліком 
методу є те, що необхідна підвищена потужність імпульсу розд-
рібнюється на малі потужності по всьому частотному діапазону. 

Щоб збільшити рівномірність розподілу потужність по 
гармонікам в [160] замість прямокутних імпульсів, в яких амплі-
туда n-ї гармоніки зменшується в n2 разів, використано пилкопо-
дібні імпульси, де це зменшення пропорційне n. 

Наведемо приклади СКВІД систем для неруйнівного 
тестування методом вихрових струмів. В [161] для неруйнівного 
тестування створена градіометрична система на основі 
планарного ВЧ СКВІДа з резонансною частотою 800 МГц. База 
градіометра 3,6 мм, градієнтна чутливість 1 нTл/(3,6 мм√Гц) на 
частоті 1 кГц. На зовнішній поверхні дна кріостату закріплено 
п’ятивиткову котушку діаметром 2 мм, у яку подавався збуджую-
чий струм 200 мА з частотою 1 кГц. Тестувалась алюмінієва 
пластина 10см х 30см х 1 мм з отворами діаметром від 1 до 9 мм, 
які закривались іншою алюмінієвою пластиною товщиною 2 мм.  

 

 
Рис. 6.7. Амплітуди сигналів від отворів від 9 до 1 мм 

(суцільна лінія) і їх просторові похідні (пунктир) [161] 

 
На рис. 6.7 наведені амплітуди сигналів (суцільна лінія) від 

всіх отворів. Нечіткий сигнал від найменшого із них (1 мм) 
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пояснюється завеликою відстанню між пластиною і СКВІДом (3 
мм). На рисунку також видно сильний сигнал від краю пластини, 
від якого вдалось позбутися, обчисливши просторові похідні 
сигналів (рис. 6.7, пунктир). 

Відомо, що виникненню механічних дефектів як правило 
передає напружений стан у матеріалі. Перед тим як розломитись 
метал деформується. Вимірюючи деформацію магнітних полів 
розсіювання, які мають місце у напружено деформованих 
ділянках, можна визначати небезпечні місця і вияснити, скільки 
дана споруда може іще прослужити або передбачити її аварію. 

В цьому переконалися в [161]. Алюмінієву пластину 10 см х 
30 см х 1 мм (без отворів) в певному місці зігнули і розігнули, 
викликавши таким способом в ній штучну деформацію. 
Просканувавши після цього пластину під СКВІД градіометром, 
отримали чітке зображення деформованої ділянки (рис. 6.8). 

 

 
 

Рис. 6.8. Зображення штучної деформованої ділянки [161] 
 

У [162] створена СКВІД система для неруйнівного 
контролю великих об’єктів в авіації. Було використано ВТНП 
СКВІД із плівки YBCO, який працював на частоті 3 ГГц. 
Польовий шум на частоті 1 Гц склав 1 нTл/√Гц. Відстань між 
СКВІДом і досліджуваним об’єктом була 7 мм. Збуджуюча 
котушка (рис. 6.9) зроблена у формі подвійної латинської букви 
D (діаметр 45 мм, 200 витків, 200 мА, 80 Гц). При такій формі 
котушки до СКВІДа, який знаходиться над її центром, доходить 
лише незначна доля збуджуючого магнітного поля. СКВІД 
магнітометр легко виявляє показаний на рис. 6.9 дефект розміром 
L = 200 мм, H=1,2 мм, w=200 мкм під двома алюмінієвими 
плитами загальною товщиною D=25,4 мм. Можна виявити дефект 
і меншого розміру (Н = 0,6 мм і L = 15 мм).  
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Для тестування авіаційних споруд в умовах значних магніт-
них завад, наприклад, в ангарі динамічного діапазону розробленої 
у [162] системи не вистачило. 

 

 
 

Рис. 6.9. СКВІД вимірювання по вихровим струмам [162] 

 
Тому її оснастили додатковою котушкою для компенсації 

магнітних завад, які повільно змінюються (<30 Гц). Щоб не 
спотворювати корисні сигнали від вихрових струмів, застосовано 
фільтр з частотою зрізу 40 Гц. Якщо загальний магнітний потік 
на вході СКВІДа перевищує допустимий рівень, виробляється 
додатковий сигнал негативного зворотного зв’язку, який цей 
надлишок компенсує. 

Дану систему випробувано для виявлення дефектів в 
авіаційних колесах (рис.6.10). 

 
 

Рис. 6.10. Виявлення дефектів у авіаційному колесі [162] 
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До внутрішньої сторони колеса прикріплені 6 стальних 
брусків, які є джерелами магнітних сигналів. Поряд з одним із 
них виникла тріщина довжиною 4 мм. Крім неї в колесі 
просвердлені отвори діаметром 10 мм. Збуджуюча котушка подає 
на колесо магнітне поле з частотою 170 Гц. У результаті від 
вихрових струмів у місцях тріщини, отворів і стальних брусків 
виникають сигнали, показані на рис. 6.11.  

 

 
Рис. 6.11. Магнітні сигнали від вихрових струмів у 

авіаційному колесі [162]  
 

Причиною їх виникнення є різні магнітна проникливість і 
електропровідність, які змінюють розподіл вихрових струмів. 

Подібна задача, теж для авіації (аеробус А-380 [163]), 
вирішується в [164]. За допомогою ВТНП СКВІД магнітометра, 
який мав чутливість 1 нTл/√Гц і динамічний діапазон 140 дБ, у 
фрагменті трьохшарової алюмінієвої обшивки літака скріпленої 
титановими болтами, виявлено дефект довжиною 30 мм у друго-
му шарі на глибині 31-46 мм (рис. 6.12, а). Для цього у збуджую-
чий провід подавався струм частотою 22 Гц. Зразки проскановано 
перпендикулярно до проводу і отримано дані відгуку СКВІД 
магнітометра, коли є дефект і коли його немає рис. 6.12, б). 

В [163] підкреслюється, що для цього знадобилась досить 
складна конструкція тестуючої котушки і оригінальна програма 
обробки результатів вимірювань, в тому числі, щоб розділити 
сигнали від болтів і дефектів біля них. До речі, в цій роботі замі-
сть кріостата використовувався рефрижератор Джоуля-Томсона. 

Крім з’єднань, показаних на рис. 6.12, можна контролювати 
якість зварних з’єднань. Останнім часом почала застосовуватись 
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технологія зварювання тертям, яка дозволяє з’єднувати різнорідні 
метали, наприклад алюміній і нержавіючу сталь. Це особливо 
актуально у літакобудуванні. Для контролю якості такого зварю-
вального шва теж розробляються СКВІД системи [165, 166]. 

 

 

а б 
 

Рис. 6.12. Фрагмент обшивки літака з дефектом (а) і реакція 

СКВІДа (б) [164] 
 

 
В [167] показано, що застосовуючи спеціальну форму 

котушки, яка збуджує вихрові струми, підбираючи відповідну 
величину струму в ній, можна проводити неруйнівний контроль 
на відстані в десятки міліметрів. Були виявлені отвори діаметром 
10 мм в алюмінієвій і стальних плитах на відстані 50 мм. Якщо 
метал магнітний, то необхідно було застосовувати котушку для 
компенсації магнітного поля, яке виникає під час сканування. В 
[168] створена мобільна ВТНТ СКВІД система, в якій для 
компенсації постійного магнітного поля і поля, що повільно 
змінюється, на кріостат намотана котушка діаметром 10 см із 30 
витків. Для збудження вихрових струмів на частоті 33 Гц застосо-
вана інша котушка діаметром 8 мм із 10 витків у безпосередній 
близькості до зразка. 

Результати робіт [167, 168] досить близько підійшли до 
створення практичних мобільних систем неруйнівного тестуван-
ня таких великих об’єктів як літаки, кораблі, судини високого 
тиску та інші. Але необхідно мати на увазі, що у випадку 
тестування феромагнітних матеріалів через велике значення µ у 
відповідності з формулою (6.1) доступна значно менша глибина 
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залягання дефектів δ. У [168] для залізного зразка δ = 2,54 мм. 
Крім того, такий матеріал може випромінювати значне магнітне 
поле, яке не вкладається в динамічний діапазон СКВІД магніто-
метра. У такому разі необхідна додаткова система компенсації і 
фільтрації [162]. 

Неруйнівне СКВІД магнітометричне тестування виявилось 
корисним для контролю якості ніобієвих листів для надпровід-
никових резонаторів. Їх виготовлення потребує застосування 
складної технології. А навіть незначні включення в них танталу і 
інших домішок знижує добротність. Тому необхідний попередній 
контроль, який було налагоджено за допомогою розробленої в 
[158] СКВІД системи. В [164] повідомляється, що за допомогою 
такої системи в ніобієвих листах товщиною 2 мм виявлялись 
танталові включення діаметром 0,1 мм. 

Розроблена в [158] СКВІД магнітометрична система була 
успішно застосована також для контролю серійних мішеней In - Sn,  
із яких виготовляють оптоелектронні вироби. Паралельно про-
водились ультразвукові тестування. Обидва методи однаково 
виявили тріщини і сторонні включення. Але недоліком ультра-
звукового методу є те, що досліджуваний зразок повинен бути у 
воді. Потім його треба висушувати. Це втрата часу. Крім того у 
випадку виробів із порошкових матеріалів, якими є мішені In - Sn, 

перебування у воді може нанести шкоду їх властивостям. 
СКВІД метод не має цього недоліку, крім того він має 

перевагу при контролі щільності матеріалу, яка у порошкових 
мішеней може бути неоднакова по площі. А від щільності 
залежить провідність і як показано на рис. 6.13 СКВІД такий 
градієнт чітко реєструє. 

 

 

 

 

Рис. 6.13. Величина магнітного 
поля мішені In - Sn при 

скануванні по координаті у [158] 

 

За допомогою СКВІД магнітометричного методу вихрових 
струмів можна виявляти дефекти не тільки в металах, а і в слабо 
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електропровідних матеріалах – композитних і полімерних. 
Електропровідність останніх дуже низька: (0,1-3,6)·104 с/м у 
площині і (0,01-0,03)·104 с/м в перпендикулярному напрямку 
порівняно з електропровідністю алюмінію 3800·104 с/м, що у 
відповідності з (6.1) дозволяє «зазирнути» значно глибше в 
матеріал, який тестується. При цьому звичайно віддають перевагу 
частоті 10-20 кГц [164]. Але у зв’язку з малою електропровід-
ністю для збільшення вихрових струмів доводиться збільшувати 
потужність збудження. 

Крім неруйнівного контролю по вихровим струмам, наведе-
ним тестуючим магнітним полем, можливі і інші способи. Один 
із них проілюстровано на рис. 6.14. Тут у металевий зразок, що 
досліджується, подається рівномірно розподілений струм, який 
створює навкруги однорідне магнітне поле. 

 

 
 
 
 
Рис. 6.14. Контроль дефектів 

шляхом реєстрації неоднорід-

ності розподілу струму 
 

При наявності в металевому зразку дефекту чи пошкодження, або 
неоднорідностей напружених ділянок це поле деформується.  
 

 
 

Рис. 6.15. Конфігурація магнітного поля стальної плити з 
отворами 1, 3, 5 і 10 мм [55] 
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Реєстрація за допомогою СКВІД магнітометра чи СКВІД 
градіометра і подальша побудова магнітних карт виявляє джерела 
спотворення поля, тобто координати дефектів. Як приклад на рис. 
6.15 показана конфігурація магнітного поля стальної плити з 
отворами різних розмірів. 

Недоліком методу є те, що необхідні електричні контакти зі 
зразком, що досліджується. 

Наведені принципи основані на застосуванні зовнішніх 
тестуючих магнітних полів або струмів. Але можна обійтись без 
них, коли треба визначити намагніченість металу або окремих 
його частин. Прикладом можуть бути система і алгоритми для 
виявлення стальних голок, які досить часто попадають у тіла 
людей [154]. По рентгенівським знімкам не можна визначити 
положення і глибину залягання голки. СКВІД магнітометр дає 
повну картину, необхідну для хірурга. 

При розробці систем для надчутливих магнітних вимірю-
вань необхідно використовувати особливо чисті конструкційні 
матеріали. Тому необхідно проводити попереднє їх тестування на 
наявність магнітних домішок. Магнітні забруднення погіршують 
шумові властивості системи і збільшують небажану чутливість до 
вібрацій. Джерелом такого магнітного забруднення може слугу-
вати, наприклад, пил, який залишається після механічної оброб-
ки. Це дрібні частинки магнітних з’єднань заліза, кобальту або 
нікелю (до 100 мкм). Для контролю вимірювальна система 
повинна забезпечити необхідний рівень чутливості на відстані в 
декілька сантиметрів від таких магнітних частинок, бажано в 
неекранованому приміщенні. 

Приклад такої системи наведено в [169]. Це градіометрична 
система на основі бікристалічних джозефсонівських переходів. 
СКВІД градіометр з базою 1 см, яка виготовлена по фліп-чіп 
конфігурації з прилаштованим трансформатором потоку на 
окремій підкладці. Вхідна котушка розміром 1 мм має 14 витків, 
вивід від якої виготовлено в нижньому шарі, закритому ізоляцією 
PrBa2Cu3O7-x. Інтегрований у корпус платиновий нагрівач дозво-
ляв видаляти заморожений магнітний потік, а синхронний фільтр 
видаляв сигнал мережевої частоти. СКВІД градіометр за- капсу-
льовано в склопластиковому корпусі для запобігання руйнівного 
впливу атмосферної вологи і розчинів солей на плівки 
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YBa2Cu3O7-x і PrBa2Cu3O7-x. Для балансування градіометра 
(~1400) зовні до дна кріостату прилаштована пермалоєва фольга. 

Склопластиковий кріостат висотою 60 см уміщав 1,5 л 
рідкого азоту, якого вистачало на 10 днів вимірювань. Екрану-
вання кріостата алюмінієвою фольгою товщиною d=10 мкм 
зменшувало зовнішні магнітні завади, але створювало шум BN ≈ 
20 фТл/√Гц в градіометрі, обумовлений тепловими шумовими 
струмами у фользі відповідно до формули [169]: 
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де ρ = 27·10-7 Ом/м – питомий опір алюмінію, z = 15 мм – відстань 
між фольгою і градіометром. 

На частотах вище 100 Гц спектральна густина шумів 
системи не залежала від частоти і складала ~ 40 фТл/см√Гц, а на 
частоті 1 Гц підвищувалась до ~ 200 фТл/см√Гц. Протягуючи 
конструк-ційні матеріали під кріостатом цієї системи, виявляли 
магнітні частинки розміром до декількох мікрон і локалізували їх 
з міліметровою точністю. 

Як ми переконались, більшість застосувань СКВІД магніто-
метрів для неруйнівного тестування ґрунтується на збудженні у 
випробуваному матеріалі вихрових струмів. Але джерелами 
магнітних сигналів можуть бути намагніченість матеріалу і стру-
ми, викликані фотоефектом, корозією або термоефектом [164]. 
Дуже важливим є періодичне неруйнівне тестування стану 
стальної арматури в бетонних спорудах в мостах. При попаданні 
вологи вона піддається корозії і з часом руйнується. 

Метод неруйнівного тестування полягає в наступному. За 
допомогою зовнішнього магніту через бетон намагнічується 
арматура, яка після виключення намагнічування сама стає магні-
том, тобто джерелом магнітного поля. Сканування СКВІД магні-
тометром виявляє локальні викривлення карти поля, по яким 
визначаються місця дефектів. 

Чутливості СКВІД магнітометрів достатньо, щоб зареєстру-
вати струми корозії або інші паразитні струми, причому під 
шаром краски або іншого захисного покриття. 
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Відомо, що корозія завдає мільярдних збитків щорічно. 
Тому дуже важливо знати кількісні параметри корозії, щоб можна 
було своєчасно втручатися на початкових стадіях процесу. У 
даний час розвинені декілька методів вивчення  електрохімічної 
корозії – від вагових вимірювань втрат матеріалу зразків до 
прямого використання її електричної природи. В останньому 
випадку потрібен контакт електродів з матеріалом, що вивчаєть-
ся. Для дослідження розподілу струмів корозії електроди 
занурюються в електроліт, вносячи значні похибки. СКВІД 
магнітометричний контроль безконтактний. Враховуючи, що 
електрохімічний процес корозії обов’язково супроводжується 
магнітним полем, можна зняти карту магнітного поля і 
вирішивши обернену задачу, отримати просторовий розподіл 
струмів корозії, незважаючи на їх малу величину (десятки і навіть 
одиниці мікроампер на см2). 

Неруйнівний контроль може знайти застосування для тесту-
вання друкованих плат, гібридних мікросхем і навіть великих 
інтегральних схем, хоча в останньому випадку більш підходящою 
може виявитись СКВІД мікроскопія, якій  присвячено наступний 
підрозділ. 

Наведемо приклад неруйнівного тестування електронних 
схем. Було обрано електронний і механічний годинники, які 
розміщали під кріостатом, як показано на рис. 6.16. [170].  

 
Рис. 6.16. Установка для неруйнівного СКВІД контролю 

електронних схем [170] 
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В кріостаті з рідким гелієм знаходився СКВІД градіометр з 
приймальними котушками діаметром 23,8 мм і базою 31 мм. 
Відстань від нижньої приймальної котушки до кімнатної темпе-
ратури 11 мм. Годинники сканували в горизонтальній площині в 
межах 1 см в координатах х і у, щоб зняти розподіл магнітного 
поля, тобто магнітну карту, яка показана на рис. 6.17.  

 

 
 

Рис. 6.17. Магнітна карта електронного годинника [170] 

 
Як бачимо, сигнал досить сильний і чітко вимальовується. 
В [148] створено СКВІД магнітометричний пристрій для 

неруйнівного контролю дроту довільної довжини. Принцип його 
роботи ілюструється на рис. 6.18. 

 

 
 

Рис. 6.18. Принцип неруйнівного контролю дроту [148] 
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Дріт, в який подається струм І, протягується через кільцеву 
надпровідну антену СКВІДа. Якщо у дроті дефекти відсутні, то 
лінії струму І перпендикулярні площині антени і в ній струм не 
наводиться. При наявності дефекту у відповідному місці лінії 
струму відхиляються, як це показано на рис. 6.18. І коли ця 
ділянка підходить до антени, то в останній наводиться струм, 
який реєструється СКВІДом. 

Реалізація описаного методу виявилась досить складною, бо 
антена повинна знаходитись у рідкому гелії, а дріт – при 
кімнатній температурі. 

На рис. 6.19 показано, як це протиріччя вдалось подолати 
[158]. Через антену просувають дріт зі струмом. Якщо у дроті 
зустрічаються дефекти, то магнітне поле навколо нього викрив-
ляється і СКВІД це реєструє.  

Було виконано неруйнівний контроль спеціально підготов-
леного зразка мідного дроту діаметром 1,5мм і довжиною 300 мм. 
В дроті були зроблені штучні дефекти – отвори діаметром 0,2 мм, 
глибиною від 0,2 до 0,3 мм, на відстанях х = 100, 115 і 141 мм. 
Дріт протягувався через антену зі швидкістю від 5 до 10 см/с, але 
можна і в 100 разів швидше. 
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Рис. 6.19. Схематичний рисунок кріостату для неруйнівного 
контролю дроту (а), трубки з антенами, яка знаходиться у рідкому 



 

 

гелії, а також напрямної
вакуумом (б) [158

Всі три штучні
дали великі сигнали
подряпини розміром
відстанях х = 20 мм
Всі вони теж знайшли

 

Рис. 6.20. Результати
 
У [149] створена

для промислового
системи є кріостат
відповідно на рис

 

Рис. 6.21. Фотографія
 

Кріостат має
складає 4 кг. Залитого
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також напрямної трубки для дроту, відділеної від
158]  
штучні дефекти при струмі І = 1А частотою 11 
сигнали (рис. 6.20). Крім них на дроті були випадкові
розміром від 50 до 1000 мкм, глибиною 10–30 мкм
 = 20 мм, 45 мм, 63 мм, 70 мм, 82 мм, 192 мм, 215 
знайшли відображення на рис. 6.20. 

 

. 6.20. Результати неруйнівного контролю дроту [158

створена СКВІД система неруйнівного контролю
промислового використання. Основним компонентом

кріостат, фотографія і конструкція якого показані
на рис. 6.21 і 6.22.  

 
 

. 6.21. Фотографія портативного кріостату [149] 

Кріостат має невеликий розмір (300 х 100 мм). Його
Залитого в нього 0,32 л рідкого гелію вистачає

відділеної від неї 

частотою 11 кГц 
були випадкові 

30 мкм, на 
мм, 215 мм. 

158] 

неруйнівного контролю 
компонентом 
о показані 

Його вага 
вистачає на 4 
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години роботи. СКВІД градіометр знаходиться в вакуумній 
частині на охолоджуваному рідким гелієм мідному пальці. 

 
 

Рис. 6.22. Конструкція портативного кріостату [149] 
 

Це дозволяє нахиляти кріостат майже на 90º. Мінімальна 
відстань між СКВІДом і об’єктом вимірювань складала 5 мм. 

На рис. 6.23 показані результати неруйнівного контролю 
бруска зі струмом, на якому в певних місцях, як це видно із рис. 
6.23, а були нанесені виїмки 1, 2, 3 глибиною відповідно 0,5 мм, 
1,5 мм і 1,0 мм.  

 

 
 

Рис. 6.23. Випробування СКВІД системи для неруйнівного 
контролю [149] 

 

Вони чітко проявляються на отриманій за допомогою 
СКВІД-градієнтометра картині (рис. 6.23, б). Швидкість скану-
вання складала 100 мм/с. Наведені на рис. 6.23 результати 
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неруйнівного контролю отримані на зразку, дефекти на якому 
знаходились на стороні, ближній до СКВІД антени. 

В [152] протестували алюмінієву плиту товщиною 10мм, 
штучні дефекти в якій довжиною 50 мм, шириною 1 мм і висотою 
1 мм і 0,5 мм (рис. 6.24, а) були на протилежній стороні. Як 
видно із рис. 6.24, б дефекти на глибині 9 мм і 9,5 мм чітко 
визначаються.  

Аналогічна ВТ СКВІД система описана в [160]. Вона теж 
мобільна. Звичайно динамічний діапазон СКВІД систем для 
неруйнівного контролю простягається від 0,3 nТ/√Гц до 
декількох нТ/√Гц. Мобільні системи на своєму шляху стикаються 
зі значними магнітними завадами. Тому в [160] на кріостат 
помістили котушку для активної автоматичної компенсації завад, 
за рахунок чого динамічний діапазон розширено до мкТл. 

Здатність СКВІД магнітометрів працювати при наднизьких 
частотах стає в нагоді при тестуванні феромагнітних матеріалів, 
які створюють сильні магнітні поля і глибина проникнення в яких  
через високу магнітну проникливість дуже мала. 

 

 
 

Рис. 6.24. Алюмінієва плита зі штучними дефектами (а) і 
магнітні аномалії, які відповідають цим дефектам (б) [152] 
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Можливість описаної у [160] мобільної системи працювати 
на наднизьких частотах і одночасно компенсувати магнітні 
завади проілюстрована на рис. 6.25. При ручному просуванні 
кріостата над залізною плитою в ній впевнено виявлені отвори 
діаметром 4 мм. 

 

 
 

Рис. 6.25. Виявлення отворів в залізній плиті [160] 

 

Досить складна система створена в [153] для неруйнівного 
СКВІД дослідження магнітних плівок. Це надвисоковакуумна 
установка (10-10 Тор), в якій виготовляються магнітні плівки. Без 
розриву вакууму вони переміщаються у відсік зі СКВІД 
магнітометром і тут досліджуються в магнітному полі величиною 
до 1 Т, яке створюється надпровідним магнітом. Є також можли-
вість змінювати температуру плівки аж до гелієвої. 

У більшості застосувань СКВІД магнітометрів для неруй-
нівного контролю існує проблема в тому, що антена магнітометра 
повинна бути у рідкому гелії, а зразок, що досліджується, при 
кімнатній температурі. 

В [155] зроблена спроба вирішити цю проблему, застосував-
ши антену із звичайного металу замість надпровідної. Для цього 
використано принцип побудови так званих вібраційних магніто-
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метрів, відомих з 50-х років минулого сторіччя, поєднавши їх зі 
СКВІДом. Спрощена схема установки наведена на рис. 6.26.  

 
 

Рис. 6.26. СКВІД магнітометр з вібраційною антеною [155] 

 

Тут антена із нормального металу установлена на механічній 

основі, яка вібрує з частотою f0 і амплітудою δ у певному напрям-
ку Z. Антена через резистор R підключена до вхідної котушки 
СКВІДа. Якщо магнітна індукція В має просторовий градієнт 
dB/dz, в тому ж напрямку Z, то в СКВІДі виникає магнітний потік 
ФS, пропорційний цьому градієнту, який необхідно виміряти 
[155] 

 

ФS = π2A
R

M
 f0 δ )cos( tf

dZ

dB
02π ,            (6.13) 

 
де М – взаємна індуктивність між вхідною котушкою і СКВІДом, 
А – ефективна площа антени. В [155] за допомогою цієї 
установки була обстежена алюмінієва плита 100х100х100 мм. 

Як видно із рис. 6.27, метод менш чутливий ніж при 
застосуванні надпровідних антен (рис. 6.24). 
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Рис. 6.27. Залежність градієнта магнітного поля над отворами 

в плиті: а – діаметр 10 мм, б – діаметр 10 мм на глибині 2 мм,                
в – діаметр 5 мм на глибині 2 мм [155] 

 
 

6.5. Мікроскопи на низькотемпературних СКВІДах 
 

Скануючі СКВІД мікроскопи – це потужний засіб 
відображення розподілу магнітних полів у зразках мікронних 
розмірів. Такі інструменти використовуються у фізичних експе-
риментах і прикладних застосуваннях. Відомі роботи, пов’язані з 
візуалізацією магнітних вихорів в надпровідниках, дослідженням 
магнітних властивостей високотемпературних надпровідників, 
вивченням характеристик магнітних матеріалів, сасептометрією 
часток мікронних розмірів, застосуванням в біомагнетизмі і 
геомагнетизмі. У всіх цих випадках необхідна достатня просторо-
ва роздільна здатність і висока чутливість. У даний час для 
мікроскопії застосовуються різні фізичні принципи. І тільки 
СКВІД мікроскопи відрізняються рекордною високою чутливіс-
тю до магнітного поля. 

Вже чимало створено СКВІД мікроскопів для дослідження 
різних мініатюрних зразків з метою вивчення їх властивостей 
шляхом вимірювань локальних магнітних полів і їх розподілу. 
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Деякі СКВІД мікроскопи призначені для дослідження зразків, які 
знаходяться у безпосередній близькості до СКВІДів, тобто у 
рідкому гелії, а деякі при кімнатній температурі.  

В перших розробках низькотемпературних СКВІД мікрос-
копів була досягнута роздільна здатність в міліметровому 
діапазоні. Щоб цей параметр покращити, необхідно створити 
СКВІДи меншого розміру і розміщати їх якнайближче до зразка, 
що досліджується, так щоб ця дистанція була не більшою внут-
рішнього розміру контуру квантування СКВІДа або розміру 
приймальної антени. Тоді просторова роздільна здатність дорів-
нюватиме приблизно цьому розміру. Але стінка  кріостата має як 
правило чималу товщину (порядку 10 мм). Тому для досягнення 
високої роздільної здатності зразок, що досліджувався, необхідно 
було поміщати в середину кріостата. В такому разі і механізм для 
позиціювання зразка теж повинен був знаходитись у рідкому 
гелії, що завдавало чималого клопоту. 

Приклад СКВІД мікроскопу зі скануванням зразка в 
гелієвому кріостаті по одній координаті показано на рис. 6.28 
[68]. Принцип роботи приладу не потребує пояснень. 

 

 
Рис. 6.28. Конструкція однокоординатного СКВІД мікроскопа 

[68] 
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СКВІД має зовнішній розмір 1х1 мм2 і внутрішній отвір 
0,2х0,2 мм2. Тому просторова роздільна здатність приладу 
недостатньо висока. Значно кращі показники має СКВІД 
мікроскоп, опублікований в [171]. Як видно із рис. 6.29, це досить 
велика споруда. 

 

 
 

Рис. 6.29. Скануючий магнітний СКВІД мікроскоп [171] 
 

Вона включає 9 НТ СКВІД сенсорів з приймальними 
котушками, трикоординатну систему позиціювання, вібраційно і 
магнітоізольований (µ-метал) гелієвий кріостат, кріогенну 
вставку, комп’ютер для обробки і аналізу даних. СКВІДи мають 
чутливість по потоку 4 мкФ0/√Гц, що еквівалентно чутливості по 

полю 50 пТл/√Гц. Більша частина СКВІДа знаходиться над 
надпровідним екраном, так що для сигналу відкрите лише вікно 
14х14 мкм2. Зразок, який досліджується, встановлюється в 
систему х-у-z позиціювання так, що його можна переміщувати 

кроковими двигунами в межах 2 мм з точністю ±0,5 мкм. 
Координати зразка визначаються за допомогою оптоволоконних 
сенсорів. Зміна зразка потребує 2 години. Для дослідження 
наведених і залишкових магнітних полів у зразках і їх магнітної 
проникливості створюється зовнішнє магнітне поле до 10 мТ. 
Цікаво, що крокові двигуни як і СКВІД та зразок занурюються в 
рідкий гелій. Щоб зменшити теплові втрати автори виготовили і 
випробували надпровідні двигуни. 
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На рис. 6.30 показані результати дослідження за допомогою 
описаного СКВІД мікроскопа залишкового магнітного поля на 
магнітному диску. 

 

 
 

Рис. 6.30. Рельєф залишкового магнітного поля нулів і 
одиниць на магнітному диску. Крок між доріжками 15 мкм, а між 

бітами 10 мкм [171] 
 

В [72] описана інша конструкція СКВІД мікроскопа, який 
теж має високу просторову роздільну здатність. Топологія самого 
СКВІДа показана на рис. 6.31. 

Цікавим є те, що вхідна антена включена в контур СКВІДа. 
Завдяки цьому чутливість СКВІД магнітометра виявилась в 5 – 10 
разів вищою порівняно з конструкцією, в якій антена зв’язана зі 
СКВІДом індуктивно. Діаметр антени 10мкм з шириною лінії 1,2 
мкм, її площа 82 мкм2. До цієї площі додається площа 50 мкм2 
копланарної полоскової лінії довжиною 20 мкм. 

 

 
Рис. 6.31. Топологія СКВІД магнітометра для СКВІД 

мікроскопа, де Ів – струм живлення, Ім – струм модуляції [72] 



 
 

243 
 

 
Вона переходить в самоекрановану смугову лінію 

довжиною 1,2 мм, у якій смуги знаходяться одна над одною і 
розділені шаром діелектрика. Таке віддалення антени від СКВІДа 
необхідне, щоб запобігти впливу магнітних полів, які виникають 
у самому СКВІДі, зокрема модуляції, на магнітне поле в антені, 
яке вимірюється. Самоекранована полоскова лінія на процес 
вимірювання не впливає, бо нормальна складова магнітного поля 
всередину її не проникає. 

Смугова лінія завдяки своїй конструкції не збільшує площу 
контуру квантування СКВІДа і його індуктивність, яка складає 
приблизно 100 нГ. Отвір контуру має розмір 10 мкм, а розмір 
джозефсонівських контактів Nb–AlOx–Nb складає 1 мкм, що 
забезпечується застосуванням електронної літографії. Потоковий 

шум приладу не перевищує 2 мкФ0/√Гц, що відповідає досить 
високій для даної конструкції чутливості по магнітному полю ∼ 

40 пТл/√Гц.  
Сканування зразка, що досліджується, виконується штоком 

зовні кріостата мікрометричними гвинтами, а відстань між 
поверхнею зразка і СКВІДом регулюється за допомогою кантиле-
вера, на якому закріплюється СКВІД. Одним із прикладів засто-
сування даного СКВІД мікроскопа було дослідження магнітних 
властивостей плівки ВТНП. Вдалося дослідити одиночні магнітні 
вихори, які попередньо захоплювались плівкою у магнітному 
полі 0,1 мТ. 

В [172] стверджується, що досягнуту роздільну здатність 10 
мкм можна покращити на порядок. Досягнута чутливість цього 
інструменту дозволяє відобразити струми величиною в декілька 
нА і долі кванта магнітного потоку.  

Як уже відмічалось, магнітне поле в самому СКВІДі і в 
контурі модуляції не повинно впливати на поле в антені, яке 
вимірюється. Але і навпаки, поле, що вимірюється, зокрема яке 
знаходиться на периферії зразка, не повинно досягати контуру 
СКВІДа. Тим більше коли зразок необхідно підмагнічувати. Для 
цього застосовуються градіометричні конструкції. 

Інша конструкція СКВІД мікроскопа для дослідження 
магнітних властивостей мікрочастинок, причому в залежності від 
магнітного поля, описана в [173] (рис. 6.32).  
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Тут як і в попередньому випадку вхідна антена включена в 
контур СКВІДа, але таких антен дві. Тобто прилад зроблено по 
градіометричній схемі. Внутрішній діаметр антени 3,95 мкм, а 
відстань між центрами антен, тобто база градіометра 1,2 мм. Для 
дослідження зразків використовується лише одна антена, а друга 
– для балансування градіометра.  

 

 
 

Рис. 6.32. Схема СКВІД магнітометра для СКВІД мікроскопа 
[173] 

 

В одному технологічному циклі зі СКВІДом виготовляється 
котушка для створення намагнічуючого поля величиною до 0,1 
Тл. Порівняно з використанням зовнішнього поля цей варіант 
кращий, бо дозволяє локалізувати поле в межах зразка, що 
досліджується. Крім того, можна використовувати змінне намаг-
нічуюче поле з частотою до 10 кГц. Для локалізації підмагнічую-
чого поля плівкові підводи до котушки підмагнічування 
додатково покриті екрануючою плівкою ніобію. 

В розглянутих СКВІД мікроскопах досліджувані зразки 
охолоджуються разом зі СКВІДами. Але буває чимало випадків, 
коли зразок, що досліджується, неможливо заморожувати, напри-
лад, різні біооб’єкти, а просторова роздільна здатність повинна 
бути високою. Неможливо заморожувати і багато інших мікро-
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об’єктів, у яких необхідно досліджувати магнітні поля. Наприк-
лад, при пошуку дефектів в інтегральних напівпровідникових 
мікросхемах, де коротке замикання є джерелом локального 
підвищення магнітного поля. Аналізуючи карту розподілу 
магнітного поля над такою мікросхемою, можна визначити місце 
дефекту. 

Відомо, що оптимальне поєднання просторової роздільної 
здатності і чутливості СКВІД магнітометра має місце, коли 
діаметр антенного кільця приблизно дорівнює відстані між 
зразком і сенсором [129]. Якщо зразок, що досліджується, набли-
жати до сенсора, то параметр сигнал/шум покращується. Але 
якщо відстань стане суттєво меншою діаметра антени, то 
збільшення просторової роздільної здатності не буде, особливо 
коли джерел декілька.  

Висока роздільна здатність дає можливість обстежити 
велику кількість точок, але це пов’язано зі значними витратами 
часу. Наприклад для сканування 100 х 100 точок по одній секунді 
на кожну необхідно витратити три години. 

При розробці СКВІД мікроскопа необхідно виходити і із 
його призначення. Наприклад, якщо джерелом магнітного сигна-
лу є дріт зі струмом, то відношення сигнал/шум пропорційне 
діаметру антенного кільця а. У випадку магнітного диполя 
сигнал/шум пропорційний 1/а [129]. При виконанні досліджень 
маємо справу з магнітними диполями, а біомагнітні сигнали 
виникають завдяки струмам або розподіленим у шарі струмам. 

Можливі варіанти побудови СКВІД магнітометрів для 
мікроскопії. Це може бути, наприклад, СКВІД з індуктивно 
зв’язаною з ним мініатюрною антеною, або СКВІД з включеною 
в його контур мініатюрною антеною. Перший варіант може 
забезпечити високу просторову роздільну здатність, але чутли-
вість його невисока, бо неможливо забезпечити рівність 
індуктивності антени і вхідної індуктивності СКВІДа. Важким 
для виготовлення є СКВІД магнітометр з мініатюрною багато-
витковою дротовою антеною і йому теж притаманна проблема 
узгодження індуктивностей.  

В зв’язку з цим в [74] запропоновано уловлювати магнітне 
поле досліджуваного зразка самим СКВІДом. Приклад такого 
СКВІДа і його еквівалентна схема показані на рис. 6.33.  
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Рис. 6.33. Топологія та еквівалентна схема одноконтурного 
СКВІДу [74] 

 

Тут а-а′– вихідні контакти СКВІДа, а b-b′– контактні 
площадки для смужки негативного зв’язку. Але чутливість такого 
приладу невисока. Як уже відмічалось у другому розділі, 
спектральна густина Sф(f), яка еквівалентна шумовому потоку в 
контурі СКВІДа, визначається залежністю: 

 

Sф (f) = 216 Bk TL IR ,                            (6.14) 

 
де f – частота, kВ – константа Больцмана, Т – робоча температура, 
r – шунтуючий опір, L – індуктивність контуру. 

Якщо отвір у СКВІДі 40 мкм, а зовнішній розмір 120 мкм, 
то потоковий шум досягає 4 мкФ0/Гц

1/2, а еквівалентна чутливість 
по магнітному полю складає лише 1,5 пTл/Гц1/2 для частоти вище 
100 Гц. 

Показаний на рис. 7.6 простий СКВІД мікроскоп підходить 
перш за все для дослідження зразків, сигнал від яких швидко 
спадає з відстанню r. Це зразки з дипольним магнітним джере-
лом, у яких залежність величини сигналу пропорційна 1/r3 (у 
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зразків з джерелом у вигляді дроту зі струмом ця залежність не 
така крута – лише 1/r). Просторова роздільна здатність СКВІД 
мікроскопа може бути від десятків мікрон до 250 мкм, тобто 
відповідно розміру СКВІДа.  

Більшої чутливості можна досягти застосовуючи багатокон-
турний СКВІД, описаний в [79, 129]. Топологія приладу і його 
еквівалентна схема показані на рис. 6.34. 

 

 
а б 

 

Рис. 6.34. Топологія п’ятиконтурного СКВІДа зі стрічкою 

оберненого зв’язку і його еквівалентна схема [79, 129] 
 

Завдяки багатоконтурній конструкції загальна площа 
приймальної антени збільшується, а еквівалентна індуктивність 
зменшується. За рахунок цього у СКВІДа розміром 250 мкм 
потоковий шум зменшився до 1,7 мкФ0/Гц

1/2, а еквівалентна 
чутливість по магнітному полю досягла 450 фТл/Гц1/2. 

Щоб забезпечити відстань 100мкм між піддослідним 
зразком, який знаходиться при кімнатній температурі, і СКВІДом 
при 4,2К, в [129] розроблено спеціальний кріостат з сапфіровим 
вікном (діаметром 1,5 мм товщиною лише 25 мкм) у центрі більш 
товстого вікна у хвостовику кріостата. Сапфір вибрано тому, що 
він має низьку електричну провідність, яка не викликає небожа-
них шумів поблизу сенсора. Крім того, прозоре вікно полегшує 
первісну юстировку сенсора. 
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При таких мініатюрних розмірах і відстанях особливою 
проблемою було уникнути нахилу між зразком і сенсором. 
Довелось розробляти спеціальний важільний і юстировочний 
механізми. 

Чіп зі СКВІДом установлено на сапфіровому стержні. 
Попередньо його розмір чипа зменшено до сотень мікронометрів 
і на бокові стінки нанесено срібні контакти, до яких срібною 
пастою прикріплені виводи із золотого дроту товщиною 25 мкм. 
Фотографія СКВІД мікроскопа у зборі показана на рис. 6.35. 

 

 
 

Рис. 6.35. Загальний вигляд СКВІД мікроскопа [129] 

 

Тут є кріостат зі СКВІДом, дерев’яний тримач кріостату, 
координатно пересувна платформа для зразків, п’єзоелектричні 
двигуни для сканування зразка. Система знаходиться в 
екранованій трьома шарами µ – металу кімнаті. 

Розроблений в [79,129] СКВІД мікроскоп описаний тут 
досить детально для того, щоб показати, наскільки такі споруди є 
складними. Але завдяки цій складності удається проводити 
досить точні дослідження, які неможливо виконати ніякими 
іншими методами, навіть іншими СКВІД магнітометрами. 

За допомогою даного СКВІД мікроскопа в [129] проведені 
дослідження намагніченості гірських порід, у тому числі під 
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впливом різних розмагнічуючих факторів. Використовувались 
плоскі зразки товщиною 30 мкм, які знаходились на відстані 100 
мкм від сенсора. При цьому була досягнута чутливість по 
магнітному моменту 10-18 Ам2/Гц½, яку автори збираються додат-
ково підвищити у 8 разів. До речі, наявні у продажу СКВІД 
магнітометри можуть забезпечити лише 10-12 Ам2 [129]. 

У п’ятому розділі було детально розглянуто застосування 
СКВІД градіометрів для магнітокардіографічних досліджень. При 
цьому реєстрація магнітокардіограм здійснюється над грудною 
кліткою в 36 точках з досить великим інтервалом між точками 
(20 мм). За допомогою СКВІД мікроскопа, показаного на рис. 
6.35, просторову роздільну здатність можна значно покращити.  

Було повідомлено, що СКВІД мікроскоп в [79] використано 
для реєстрації магнітокардіогам ізольованого серця кроля в 400 
точках з кроком 0,5 мм. Цей теж дуже складний СКВІД 
мікроскоп показано на рис. 6.36. 

 

 
 

Рис. 6.36. Фотографія експериментальної установки для 

реєстрації магнітокардіограми ізольованого серця кроля: А) – 
хвостовик кріостата; В) – ізольоване серце [79] 
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При побудові СКВІД мікроскопів боротьба іде за просто-
рову роздільну здатність, тобто здатність приладу розрізнити 
магнітні сигнали від двох джерел, які знаходяться на близькій 
відстані один від одного між СКВІДом і зразком, що дослід-
жується, а також від ефективної площі контура СКВІДа. І тим 
роздільна здатність краща, чим площа менша. Якщо розміри 
контура СКВІДа зменшити до 200 нм, то можна реєструвати 
магнітне поле одиничних спінів. В такому СКВІДі джозефсонів-
ські переходи повинні бути субмікронними, які неможливо 
виготовити в тунельному варіанті. Тому залишаються лише 
мостики Дайєма, які підвладні лише електронній літографії 
плівок ніобію [174]. 

На закінчення даного підрозділу наведемо іще приклади 
низькотемпературних СКВІД мікроскопів. ВТНП технології 
продовжують інтенсивно розвиватись, у зв’язку з чим необхідно 
детально досліджувати зразки матеріалів. Це забирає багато часу, 
а потім виявляється, що їх якість незадовільна. Тому потрібен 
попередній експрес контроль, який дав би можливість оператив-
но відсортовувати велику кількість зразків. 

Для дослідження ВТНП плівок і пластин було розроблено 
спеціальний індуктивний міст [175]. В [176] створена більш 
чутлива система з використанням низькотемпературного СКВІД 
магнітометра. Вона дозволяє визначати критичну температуру і 
ширину переходу у надпровідний стан мініатюрних ВТНП 
зразків масою до 10 мкг. 

Для контроля напівпровідникових виробів теж застосовую-
ться СКВІД мікроскопи. В [177] опубліковано СКВІД мікроскоп 
для контролю напівпровідникових пластин. Над пластиною 
товщиною 1 мм на відстані 12 мм знаходиться низькотемпе-
ратурний СКВІД магнітометр з чутливістю 12 фТл/√Гц. Знизу 
пластина опромінюється лазером. Діаметр плями на пластині 
складає 10-20 мкм. Саме він визначає просторову роздільну 
здатність. Пластину можна сканувати по двом координатам. 

Під дією лазерного променя в пластині виникають 
нерівноважні носії зарядів. 

СКВІД магнітометр, реєструючи розподіл магнітного поля, 
яке породжується цими фотострумами, дає інформацію про 
рівень легування і його градієнт. Перевагою методу є те, що  він 
не потребує електричних контактів з пластиною. 
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Висновки 

 

Проаналізована система імпульсної активної магнітної 
локації провідних об’єктів під водою. Випромінювачем тестую-
чого магнітного поля служить багатовиткова котушка з 
імпульсним джерелом живлення, приймачем – надчутливий 
СКВІД магнітометр. Результати теоретичного дослідження 
варіантів системи показали наступне: система надводного 
розміщення приймача і випромінювача потужністю 12000 Ам2 
дозволяє виявити об’єкт об’ємом 200 л на глибині 20 м без 
накопичення і до 30 м з накопиченням сигналу. А якщо замість 
СКВІД магнітометра застосовувати для придушення завад СКВІД 
градіометр, то глибина виявлення зменшиться іще вдвічі. При 
зануренні випромінювача майже до дна збільшується глибина 
виявлення і зменшується необхідний магнітний момент 
випромінювача, стає можливим неперервний режим роботи 
приймача. Системи для підводного пошуку продовжують 
удосконалюватись у зв’язку з появою більш зручних високотем-
пературних СКВІДів і в цьому можуть допомогти пропозиції 
використовувати потрібні СКВІД градіометри. 

Узагальнені застосування СКВІДів в геофізиці. В цій галузі 
є уже чимало некріогенних електромагнітних методів розвідки. 
Але вони використовують відносно високі частоти, на яких 
тестуючі електромагнітні коливання проникають на малу гли-
бину. Перевагою СКВІД магнітометрів є надвисока чутливість, 
векторність і те, що вони дієздатні у низькочастотному діапазоні 
майже до нульової частоти. Іншою перевагою застосування 
СКВІД магнітометрів в геофізиці є їх компактність у порівнянні з 
великими індукційними котушками. Але не зважаючи на те, що 
дослідження проводяться на протязі декількох десятиріч, 
переваги СКВІД магнітометрії в геофізиці не стали однозначно 
очевидними. Виникли значні труднощі у подоланні завад, 
пов’язаних з навколишніми шумами, магнітним полем Землі, 
рухом і поворотами апаратури. І навіть при подоланні цих 
труднощів СКВІД магнітометрію не можна розглядати як єдиний 
метод пошуку корисних копалин. Він може дати позитивний 
ефект лише у комплексі з багатьма іншими відомими методами. 
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У зв’язку з відкриттям високотемпературної надпровідності 
появились нові розробки СКВІД магнітометрів для геофізичних  
досліджень.  

При використанні СКВІД магнітометрів для електромаг-
нітної геофізичної розвідки застосовують пасивні і активні 
методи. Пасивне зондування використовує електричне поле, що 
виникає в іоносфері завдяки сонячному вітру. Воно викликає в 
земній корі електричне і магнітне поля, які затухають, проникаю-
чи в глибину Землі. Пасивний метод полягає у вимірюванні всіх 
трьох векторних складових наведеного магнітного поля. Поєд-
нуючи результати вимірювань з геологічними даними, виявляють 
місця, які є перспективними для буріння свердловин. 

Замість електромагнітного поля, джерелом якого є сонячний 
вітер, активні методи створюють штучне зондуюче імпульсне 
магнітне поле за допомогою контуру зі струмом. СКВІД 
магнітометр вимірює магнітне поле на поверхні Землі (наземна 
система) або над її поверхнею (надземна система), викликане 
наведеними в землі вихровими струмами. Магнітні опромінюючі 
імпульси мають широкий частотний спектр, завдяки якому 
можна визначати глибину виникнення сигналів. 

Описано декілька реальних високотемпературних СКВІД 
систем, які пройшли успішні випробування в Австралії, 
Південній Африці, Іспанії і в арктичних умовах при температурі - 
40°С. Дослідження показали переваги СКВІД магнітометрії над 
індукційним методом. Але остаточне вирішення питання про 
широке впровадження СКВІДів для магнітної геофізичної 
розвідки можливе тільки після переконливої демонстрації 
переваг цієї технології над існуючими технологіями. 

До геофізичних досліджень примикають лабораторні 
дослідження магнітних властивостей зразків скальних порід. При 
цьому СКВІД техніка забезпечує чутливість на один-два порядки 
більшу порівняно зі звичайними магнітометрами. Результати 
досліджень розкривають геологічну історію Землі, історію зміни 
магнітних полюсів і їх руху. 

Паралельно з геофізичними дослідженнями розвивається 
археологічне застосування СКВІД магнітометрів. При побудові 
таких систем враховано те, що не потрібні великі глибини вияв-
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лення об’єктів як у геофізиці, бо археологічні цінності звичайно 
знаходяться на невеликій глибині.  

Описана система для археологічних досліджень, у якій на 
рухомому візку розміщено два градіометра, збалансованих до 
рівня 104. Завдяки використанню векторних трикоординатних 
магнітометрів баланс підвищено до 107. Зроблено два варіанти 
системи для переміщення візка вручну і автомобілем. Останній 
варіант здатен обробляти 1-2 гектари за годину. Система успішно 
випробувана в Перу. 

Існує нагальна потреба у періодичному тестуванні різнома-
нітних об’єктів, які експлуатуються, бо вони з часом старіють. 
Вже давно відомий і використовується метод виявлення дефектів 
в електропровідних матеріалах шляхом вимірювання за 
допомогою індуктивної котушки магнітного поля, яке створює-
ться наведеними в об’єкті вихровими струмами. Але він має 
обмеження, пов’язане з глибиною проникнення вихрових струмів 
на вибраній частоті збудження. Глибину проникнення можна 
збільшити за рахунок зменшення частоти майже до нуля, 
застосовуючи СКВІД магнітометри. 

Таким чином, неруйнівний контроль за допомогою СКВІДів 
значно ефективнішій за традиційні індукційні і ультразвукові 
методи контролю, коли мова йде про товсті високопровідні або 
феромагнітні матеріали. Висока чутливість СКВІДів підвищує 
імовірність знаходження дефектів і забезпечує суттєво більшу 
швидкість тестування. Крім того зразок не потрібно занурювати у 
воду як це робиться при ультразвуковому тестуванні. 

Спроби використовувати СКВІДи на низькотемпературних 
надпровідниках для неруйнівного контролю здійснювались 
неодноразово, але потреба у рідкому гелії відлякувала. З появою 
високотемпературних СКВІДів намітилась перспектива створен-
ня систем для неруйнівного тестування більш простих в користу-
ванні, портативних, з невеликою вагою, значно дешевших. Після 
біомагнетизму зараз це найбільш популярна СКВІД тематика. 

Іншою вимогою при неруйнівному тестуванні є вимірюван-
ня в умовах відсутності екранування від зовнішніх завад. У 
випадку СКВІДів ця проблема вирішується використанням 
градіометричних антен. При застосуванні ВТ СКВІДів це важко 
зробити через відсутність гнучкого дроту для антен. 
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При побудові конкретних СКВІД систем використовуються 
високочастотні ВТ СКВІДи і СКВІДи постійного струму. Розроб-
лені засоби боротьби з завадами від збуджуючих котушок. 
СКВІД магнітометричні системи здатні виявляти не тільки тріщи-
ни чи отвори в металевих пластинах, якість зварних з’єднань, але 
і напружено деформовані ділянки. При тестуванні фрагментів 
літаків виявлені дефекти на глибині 31-46 мм. В деяких системах 
замість кріостатів з рідким азотом почали використовувати 
рефрижератори замкнутого циклу. 

Результати деяких робіт досить близько підійшли до 
створення практичних мобільних систем неруйнівного тестуван-
ня таких великих об’єктів як літаки, кораблі, посудини високого 
тиску та інші. 

За допомогою СКВІД магнітометричного методу вихрових 
струмів можна виявляти дефекти не тільки в металах, а і в слабо 
електропровідних матеріалах - композитних і полімерних. 

Крім неруйнівного контролю по вихровим струмам, наведе-
ним тестуючим магнітним полем, можливі і інші способи, напри-
лад, по неоднорідності розподілу струму у досліджуваному 
зразку, по намагніченості металевих компонентів, по наявності 
магнітних домішок розміром до декількох мікрон. 

Неруйнівний СКВІД контроль може знайти застосування 
для тестування друкованих плат, гібридних мікросхем, дротів 
довільної довжини. 

В останній час СКВІДи як надчутливі магнітні сенсори все 
частіше використовуються для вирішення задач скануючої 
магнітомікроскопії при вимірюваннях властивостей рідкоземель-
них і надпровідних матеріалів, аморфних сплавів, хіміко-фізич-
них об’єктів, сасептометрії, мікроскопічних магнітних включень, 
визначення неоднорідності магнітної сприйнятливості матеріалів, 
реєстрації малих дефектів поверхні електропровідних матеріалів, 
застосування в біомагнетизмі і геомагнетизмі. 

Деякі СКВІД мікроскопи призначені для дослідження 
зразків, які повинні знаходитись у безпосередній близькості до 
СКВІДів, тобто у рідкому гелії або рідкому азоті, а деякі зразки 
під час дослідження повинні бути при кімнатній температурі. У 
першому випадку система позиціювання разом з кроковими дви-
гунами теж повинна знаходитись у кріогенному середовищі і тоді 
координати зразка визначаються оптоволоконими сенсорами. 
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Для підвищення просторової роздільної здатності антенна 
петля зменшується до 10 мкм і менше або уловлювання магніт-
ного поля здійснюється самим СКВІДом. Такі прилади не мають 
достатньої чутливості. Щоб її збільшити, СКВІДи роблять 
багатоконтурними (відомі п’ятиконтурні). За допомогою такого 
низькотемпературного СКВІД мікроскопа при дослідженні 
намагніченості гірських порід була досягнута чутливість по 
магнітному моменту 10-18 Ам2/√Гц. Також було досліджено 
ізольоване серце кроля у 400 точках з кроком 0,5 мм. 

 
Запитання для самоконтролю 

 

1. Для чого потрібні СКВІДи при виявленні 
електропровідних об’єктів під водою? 

2. Для чого у палеомагнітних дослідженнях застосовують 
векторні СКВІД-магнітометри 

3. Що є основною завадою при застосуванні СКВІД 
магнітометрів в археології? 

4. Чому в СКВІД системах неруйнівного контролю 
збуджуючі котушки роблять градіометричними 

5. Для чого зразки у СКВІД мікроскопії поміщають 
всередину кріостата? 

6. Яка мета застосування вібраційного СКВІД мікроскопа? 
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