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ანოტაცია 

annotation 

 საბაკალვრო ნაშრომის მიზანია რადიოსიხშირის განივი ამთვისებლობის გაზომვის 

მეთოდის ზოგადი აღწერა, მისი განხორციელების პრაქტიკული მხარის წარმოჩენა, ასევე 

კონკრეტული გამზომი ხელსაწყოების განხილვა სქემოტექნიკური და პრაქტიკული რეალიზაციის 

თვალსაზრისით. ნაჩვენები იქნება გაზომვის შედეგები და ამ შედეგების ამსახველი გრაფიკები თუ 

რიცხვითი მონაცემები. აღნიშნული მეთოდი ფართოდ გამოიყენება მაგნიტური მასალების 

თვისებების მოხერხებულად, სწრაფად და იაფად დადგენაში, რაც აქტიურად გამოიყენება 

თანამედროვე სამეცნიერო კვლევებში, მედიცინაში და ნანოტექნოლოგიაში.  

 A general description of the method of “measurement of radio-frequency transverse 

susceptibility” thesis aims to identify the practical side of this method, as well as a discussion of the 

measuring devices in terms of schematics and practical realization. Measurement results, graphs 

showing this results and numerical data will also be mentioned. This method is widely used to 

conveniently, quickly and cheaply identify properties of magnetic materials, and it’s actively used by 

modern scientific researches, medicine and nanotechnology. 

 

შესავალი 

 თემის აქტუალობა. დღეისათვის საკმაოდ აქტუალურია სხვადასხვა ნივთიერებების 

მაგნიტური თვისებების შესწავლა, რადგან ასეთ ნივთიერებებს დიდი პრაქტიკული გამოყენება 

აქვს სამეცნიერო კვლევებში,ახალი ტიპის მასალების შექმნაში, ნანოტექნოლოგიაში, 

მედიცინაში და სხვა მრავალ დარგში. ამიტომ მნიშვნელოვანია შემუშავებულ იქნას მეთოდი 

და ამ მეთოდზე დამყარებული გაზომვითი სისტემა, რომელიც მარტივი იქნება ხმარებაში, 

ექნება მაღალი სიზუსტე, გაზომვის დიდი დიაპაზონი, იქნება პრაქტიკული, კომპაქტური და 

რაც მთავარია,  ხელმისაწვდომი. სწორედ, ასეთ გაზომვით სისტემას წარმოადგენს 

რადიოსიხშირის განივი ამთვისებლობის გაზომვა LC გენერატორის სქემის გამოყენებით. 

 მიზნები და ამოცანები. აღნიშნული ნაშრომის მიზანია აღწეროს გა გაზომვის მეთოდები, 

ამ მეთოდების დამახასიათებელი თვისებები და სირთულეები. მათი გადაწყვეტის გზები, 

რომელთაგან ერთ-ერთი გადაწყვეტაა LC ოგენერატორის სქემა. ნაჩვენები იქნება  მისი 

მუშაობის თავისებურებები, მახასიათებელი პარამეტრები რამოდენიმე ნიმუშისათვის, 

რომლებიც ერთგვარ  სტანდარტულ მაკალიბრებელ ნიმუშებს წარმოადგენს.  ძირითადი გემა 

ასეთია: 

• მაგნიტური რეზონანსის მეთოდის ზოგადი განხილვა; 

• გა ამთვისებლობის გაზომვის პრობლემები და ამჟამად არსებული მოწყობილობების 

ზოგადი განხილვა; 
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• LC გენერატორის და CMOS ოსცილატორის სქემების არსი  და მათი პრაქტიკული 

რეალიზაცია; 

• სტანდარტულ ნიმუშეის გაზომვები და შედეგები; 

 კვლევის საგანი და ობიექტი. კვლევის საგანს წარმოადგენს სხვადასხვა მაგნიტური 

ნივთიერებების თვისებების დადგენა, რადიოსიხშის განივი ამთვისებლობის  

მაგნიტორეზონანსული მეთოდის მეშვეობით, რისთვისაც გამოყენებულია LC გენერატორი და 

CMOS ოსცილატორის სქემა. 

  კვლევის სტრუქტურა. საბაკალავრო  ნაშრომი წარმოდგენილია ანოტაციის, 

შესავლის,  ოთხი თავის, სამი ქვეთავის, დასკვნისა და გამოყენებული ლიტერატურის სახით. 

 

თავი I. რადიო სიხშირის გა გაზომვის მაგნიტორეზონანსული მეთოდის 

ზოგადი მიმოხილვა 

  

 განივი ამთვისებლობის (გა) გაზომვა მდგომარეობს მასალის χ მაგნიტური ამთვისებლობის 

გაზომვაში ერთი მიმართულებით, როდესაც გარე დამაგნიტების ველი მოედება გაზომვის 

მიმართულების პერპენდიკულარულად. განივი ამთვისებლობის (გა) ანალიზმა მაგნიტურ 

მასალებში გამოავლინა თავისი პოტენციალი და უნივერსალობა ცალკეული მაგნიტური 

თვისებების შესწავლაში მასიურ და ცალკეულ კრისტალებზე, თხელ ფირებზე და 

ნანონაწილაკებზე დაფუძნებულ სისტემებში. კერძოდ, (გა)  გაზომვა არის  გრძივი ამთვისებლობის 

დამატებითი გაზომვა, რომელიც იძლევა საინტერესო ექსპერიმეტალურ მონაცემებს,  ისეთებს, 

როგორიც მაგნიტური მასალების ანიზოტროპია და დღეისთვის დამუშავებელი გადამაგნიტების  

ველებია.  (გა) გაზომვის მეთოდები დაფუძნებულია  ინდუქციური ამთვისებლობის განსაზღვრის  

ტრადიციულ მეთოდებზე, თვითრეზონანსულ LC სქემებზე რადიოსიხშირის (რს) დიაპაზონში. ამ 

ბოლო  წლების განმავლობაში დამტკიცდა, რომ ეს მეთოდი არის  ერთ-ერთი ყველაზე ზუსტი და 

უნივერსალური, როგორც გრძივი, ასევე  განივი ამთვისებლობის გაზომვაში. მაგნიტური ნიმუში 

მოთავსებულია ინდუქტორის (L) გულარში და მისი ამთვისებლობის განივი კომპონენტი იზომება 

მისი რეზონანსული რადიო სიხშირის წანაცვლების მიხედვით, რომელიც გამოწვეულია 

ცვლილებებით ნიმუშის დამაგნიტებაში.  

 რეალიზაცია, რომელიც წარმოდგენილია ამ ნაშრომში, აუმჯობესებს  გა გამზომების 

კონსტრუქციის, ელექტრონიკის და მონაცემების მოპოვების რამდენიმე ასპექტს, რაც ხდის ამ 

მაგნიტომეტრულ გაზომვის მეთოდს შედარებით უფრო იოლს შესრულებისთვის. 
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თავი II. გაზომვის სისტემის აღწერა LC გენერატორის გამოყენებით 

 თვითრეზონატორული LC-კონტურიანი სქემები წლების განმავლობაში გამოიყენება 

მაგნიტური ამთვისებლობის როგორც გრძივი, ასევე  განივი კომპონენტების შესწავლისთვის. 

კონტურის ინდუქტიურობა L უზრუნველყოფილია მიმდებარე კოჭით, რომელიც მოთავსებულია 

რეგულირებადი ტემპერატურის და მაგნიტური ველის გარემოში. კონდენსატორი C 

ჩვეულებრივად მაგრდება ოთახის ტემპერატურაზე მილისის გარეთ. სტანდარტული განტოლება, 

რომელიც განსაზღვრავს კონტურის რეზონანსულ სიხშირეს, შემდეგია                                                                         

� = �

��√��
      (1) 

        ƒ-სიხშირეში ცვლილებები პირდაპირ გამოიხატება  L-ის ცვლილებაში, რომლებსაც აღწერს 

განტოლება 

∆




 = − ∆�

��
         (2) 

ეს დამოკიდებულება  მიღებულია განტოლება (1) დიფერენცირებით. მაშინ ∆L   ცვლილებები  

გამოხატულია  ნიმუშის მოცულობითი მაგნიტურ ამთვისებლობაში χ, აქედან ∆ƒ პირდაპირ 

პროპორციულია მისი მაგნიტური ამთვისებლობის და გამოიხატება შემდეგნაირად  

∆




= ∆ℵ

ℵ
   (3) 

 განივი ამთვისებლობის გაზომვის მოწყობილობაში გამოიყენება მაღალმგრძნობიარე 

ინდუქტივობის გასაზომი ხელსაწყო, რომელიც წარმოადგენს დიდი ვარგისიანობის მქონე 

გენერატორს რხევითი კონტურით, რომლის ინდუქტივობაც წარმოადგენს საძიებელ  Lx  

პარამეტრს. ამ სქემით შესაძლებელია გაიზომოს ინდუქტივობა  0,5 მკჰნ-დან 1მლჰნ-მდე, 

რომელსაც შეესაბამება სიხშირის  0,5-20 მგჰც-ის დიაპაზონოი.გენერატორის რხევითი კონტურის 

სიხშირე გაძლიერდება და მიუერთდება სიხშირმზომს ანდა ოსცილოგრაფს (რხევის ვიზუალური 

დამზერისათვის). კონტურის ტევადობა გენერატორის შიგნითაა მოთავსებული, ხოლო 

ინდუქტიური კოჭა , რომელშიც თავსდება ნიმუში გარეთ არის გამოყვანილი და 50 ომიანი 

სადენითაა მიყვანილი გენერატორის შესასვლელთან [G].  აღნიშნული სისტემის ბლოკსქემა 

მოყვანილია ნახ.1 ა)-ზე, ხოლო პრინციპიალური სქემა ნახ.1 ბ)-ზე. ასევე ნახ.2-ზე მოცემულია 

კოჭას სქემატური გამოსახულება, რომელშიც მოთავსებულია ნიმუში. სწორედ, ეს კოჭაა შესავალი 

ნახ.1-ზე მოყვანილი სიგნალის გამაძლიერებელი სქემის. 

     

 

 



 

 

  

  

ნახ. 1. ა) გამზომი აპარატის 

 

LC გენერატორი 

ავტოდინის 

ბაზაზე 

ემი

გამმ

6 

   

 

 

 

ა) 

 

ბ) 

 ბლოკსქემა;     ბ) გამზომი სისტემის სქემ

 

 

ემიტერული 

გამმეორებელი 

 

დაბალსიხშირული 

ძაბვის 

გამაძლიერებელი 

 

 

სქემატური გამოსახულება 

 

სიხშირმზომი 
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ნახ. 2. LC გენერატორის სქემატური გამოსახულება ნიმუშით 

 

 განვიხილოთ მოცემული სქემის მუშაობის პრინციპი: მაღალსიხშირული ძაბვა, რომელიც 

R3 რეზისტორზე გამოიყოფა C5 კონდენსატორის გავლით, მოდებულია VT2 ტრანზისტორის 

ემიტერზე. C6 კონდენსატორის გავლით ემიტერის შემდეგ ძაბვა მოედება VT3 ტრანზისტორს, 

რომელიც გამაძლიერებელია.რადგანაც გამაძლიერებელი შემოსაზღვრულ რეჟიმში მუშაობს, 

გამოსავალზე ძაბვის ამპლიტუდა არ აღემატება 1,5 ვოლტს. R8, C7, R9 გამაძლიერებლის 

სიხშირული მახასიათებლის მაკონტროლებელი წრედია. C8 კონდენსატორის გავლით გამოსავალი 

ძაბვა მოიდება სიხშირმზომზე ან ოსცილოგრაფზე. 

 კონტურის C1-C3 კონდენსატორების ტევადობა, VT1 ტრანზისტორის შესავალი ტევადობა, 

კონტურის კოჭას პარაზიტული ტევადობა, სამონტაჟო მავთულების და მიმყვანი სადენის 

ტევადობა განსაზღვრავს რხევითი კონტურის რეზულტირებულ ტევდობას, რომელიც გავლენას 

ახდენს გენერატორის სიხშირეზე. ავტოგენერატორის ელ. სქემა, მიმყვანი სადენები და კონტურის 

ინდუქტიური კოჭა  ეკრანირებულია გარეშე ზემოქმედებისგან. კოჭას ინდუქტივობის მცირე 

მნიშვნელობის გარდა არსებობს შესასვლელი წრედის ინდუქტივობაც. ეს ორი ფაქტორი 

განსაზღვრავს ასევე გენერატორის სიხშირეს, ამიტომ კოჭის ინდუქტივობის გამოთვლა გაზომილი 

სიხშირის მიხედვით რთულია. სავარაუდოა, რომ გაჩნდება მნიშვნელოვანი ცდომილება. უფრო 

მოსახერხებელია ვისარგებლოთ ფიქსირებული ტევადობის შემთხვევაში მგჰც-ში გამოსახული f 

სიხშირის დამოკიდებულებით L ინდუქტივობაზე. 

 გაზომვებმა გვიჩვენეს, რომ ნიმუშის მოთავსების დროს იცვლებოდა კონტურის 

ამთვისებლობა და მასთან ერთად ინდუქტივობა და სიხშირე. მართლაც, ავტოგენერატორის 

გენერაციის სიხშირე ძირითადად განისაზღვრება (1) თანაფარდობით, საიდანაც ადვილად 

განისაზღვრება 
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 =
1

�2C
 

 რადგან ამთვისებლობის გაზომვისას C ტევადობა არ იცვლება: 

� = �

����
        და   L = L0 +4πæχ'L0 = 	 1

�2C
 

 

 

თავი III. გაზომვის სისტემის აღწერა CMOS ოსცილატორის სქემის 

გამოყენებით 

 განივი ამთვისებლობის გაზომვის მოწყობილობაში, რომელიც დაფუძნებულია  

ნახ.3 

 

თვითრეზონანსულ რადიოსიხშირის სქემაზე, ნიმუში მოთავსებულია პატარა ხუფში გულარით, 

რომელიც მოთავსებულია მაგნიტურ კოჭაში და ∆ƒ იზომება როგორც გარე სტატიკური ველის-

(HDC), ისე ტემპერატურის ცვლილებაზე დამოკიდებულებით. აღმგზნები რადიო სიხშირის  ველი 

და HDC  სტატიკური მაგნიტური ველი (HRF ≈ 10−3T) კოჭის შიგნით ურთიერთ 

პერპენდიკულარულად არინ  ორიენტირიბული ისე, რომ ნიმუშის მაგნიტური ამთვისებლობა  

იზომება როგორც მისი განივი კომპონენტი -  χT   (ნახ.2). 
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       ნახაზ 3-ზე წარმოდგენილია სერიული ინტეგრალური სქემია ALD1  (NMOS და PMOS 

ტრანზისტორი ერთ ჩიპში). ამ სტანდარტული CMOS ჩიპის გამოყენება უზრუნველყოფს 

ტრანზისტორების მოდელირების სრულ სიმარტივეს. ეს ფაქტი საკმაოდ მნიშვნელოვანია, იმიტომ 

რომ მინიმუმამდე დაყავს შეცდომები რეზონანსული სიხშირის წანაცვლების, რომელიც 

გამოწვეულია იმპედანსის ცვლილებებით, დადგენაში განივი ამთვისებლობის გამოთვლისთვის. 

ტრადიციული სქემების თეორიის გამოყენებით ვიბრატორის მოდელირებაში მიღებულია 

დამახასიათებელი განტოლება როგორც LC-კონტურის გადატანის ფუნქცია. რხევის სიხშირე და 

მდგომარეობა არიან ფუნქციები L, C   და  R ინდუქტორის DC წინაღობის და გამოიხატება 

შემდეგნაირად: 

 

�� = �

(��)���
[1 − ��]    (4)                                                                  

1 ≤ ��

 �
                            (5) 

 

სადაც α=(gm1gm2)/(gm1 + gm2) და gm1,2  არიან M1,2 ტრანზისტორების დამახასიათებელი დახრილობები.  

 გარდა ინვენტერის უჯრედის და  LC-კონტურისა, სქემა შეიცავს ორ დამატებით საფეხურს 

შემდგომი გაზომვის აპარატურისგან იზოლაციისთვის ძაბვის წყაროსაგან. 

 სქემა ინტეგრირებულია PPMS(Physical Property Measurement System) სისტემაში PPMS 
მრავალფუნქციონალური სენსორის MFP მოდელის P450A გამოყენებით (იხილეთ 
http://www.qdusa.com/products/ppms.html). სქემის კომპონენტები განლაგებულია რაც შეიძლება 
ახლოს ერთმანეთთან (რითიც ხდება პარაზიტული ეფექტების მინიმიზაცია) და დამონტაჟებულია 
სპილენძის ორფენოვან პლატაზე ფიბრული შუშის  გამოყენებით იზოლაციისთვის,რომელიც 
მოთავსებულია  MFP-ს თავში. LC-კონტურის კონდენსატორი-c=22 pF, განლაგებულია სქემურ 
პლატაზე,ინდუქტორი კი - MFP-ს ბოლოში, ესე იგი ჩადგმულია PPMS სისტემაში, რადგან იგი 
შეიცავს გასაზომ ნიმუშს. სქემური პლატა და ინდუქტური კოჭა დაკავშირებულია ერთმანეთთან 
0,9-მეტრიანი ბერილიუმ-სპილენძის 50-ომიანი ნახევრად ხისტი კოაქსიალური მავთულით, 
დიამეტრი - 2,19 მმ, (SC-219/50 B-B). მავთულის პარაზიტული ტევადობა დაახლოებით 86 pF 
შეადგენს, თვითინდუქცირება დაახლოებით - 200 mH მწარმოებელის სპეციფიკაციების მიხედვით. 
ეს ორი სიდიდე უნდა ვიქონიოთ მხედველობაში LC-კონტურის ნომინალური რეზონანსური 
სიხშირის გათვლისას.       

        მოცემული მავთული შერჩეულია იმისთვის, რომ მინიმუმამდე მივიყვანოთ თერმული 

დანაკარგი სენსორში PPMS-ის შიგნით დაბალ ტემპერატურაზე. გამოთვლილი თერმული 

დანაკარგი Be-Cu კოაქსიალური მავთულისთვის (k=65,77 W m-1K-1 300K-ზე და კვეთის ფართობი 

=1,58•10-6 მ2) უდრის 0,045 ვატს, როდესაც ტრადიციულ RG402 Cu მავთულისთვის, რომელიც 

იხმარება მსგავს გა სქემებში, (k=385,95 W m-1K-1 300K-ზე და კვეთის ფართობი =3,07•10-6 მ2)  

დანაკარგი შეადგენს 1,23 ვატს.  თერმო გადატანის დონის შემცირება მოხდა 27 ჯერ. Be-Cu 
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კოაქსიალური მავთულის გამოყენებამ სქემაში შესაძლებელი გახადა  ყველაზე დაბალი შესაძლო 

ტემპერატურის მიღება სტანდარტული სენსორისთვის PPMS სისტემაში, ანუ Tbase=1,8K.  

 სქემის სპეციფიკაციები ოპტიმიზირელია იმისთვის, რომ შეიქმნას 

შესაძლებლობაგამოვიყენოთ ჰაეროვანი ინდუქტიური კოჭა L, რომელიც წარმოადგენს 31-

ხვეულიან სოლენოიდს, ხელით დახვეულს 0,3 მმ დიამეტრის სპილენძის მავთულისაგან, 

სიგრძით 10,5 მმ და დიამეტრით 5,5 მმ. ამ ზომების მიხედვით გათვლილი კოჭის ინდუქტიურობა 

შეეადგენს 2,73 μH. ნახ. 3ა გვიჩვენებს კოჭის გეომეტრიას. კოჭის ინდუქტიურობა და DC წინაღობა 

გაიზომა LCR (ინდუქტიურ-რეზისტურ-ტევადური) გამზომით, რამაც მოგვცა L=2,8μH, რომლის 

შედეგია  3%-ზე ნაკლები შეცდომა გათვლილ სიდიდეში, და R=0,18 ომი. ინდუქციური კოჭა 

მონტაჟდება Quantum Design  უნივერსალურ ნიმუშის პლატაზე (P203C, ნახ. 3 ბ და გ), რომელიც 

ჩართულია MFP პლატფორმის ბლოკში, რომელიც შეიცავს დაკალიბრებულ cermoxTM (ცირკონიუმ 

ოქსინიტრიდის ფირი) თერმომეტრს (ნახ. 3დ).  

 

ნახ. 3. (ა)  კოჭის გეომეტრიის გამოსახულება; (ბ) და (გ) კოჭის ბლოკი უნივერსალური ნიმუშის 

პლატაზე; (დ) ჩასართობი პლატფორმის კაპსულა; (ე) საბოლოო კოჭის ბლოკი MFP-ს ძირში 

 

 ეს ნიმუშის პლატა შეგვიძლია ადვილად ჩავრთოდ სენსორში და გამოვრთოთ იქედან, ისე 

რომ არაა საჭირო კოჭის  რჩილვა და დემონტაჟი, ასევე შეიძლება სხვა კოჭები ვიხმაროთ იგივე 
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სქემასთან. MFP-ს ძირში მყოფი მთლიანი ბლოკის გამოსახულება ნაჩვენებია ნახ. 3ე-ზე. კოჭის 

ზომები გათვლილია ისე რომ მან დაიჭიროს სტანდარტული პატარა ხუფი გელით PPMS  და 

MPMS (მაგნიტური თვისებების გამზომი სისტემა) გაზომვებისათვის, რომელიც მჭიდროდ უნდა 

იჯდეს კოჭის გულში. 

 

ნახ.4 

       ვიბრატორის სიგნალის ფორმა, გაზომილი ციფრული ფოსფორული ოსცილოგრაფით 

Tektronik TDS7104, თითქმის სინუსოიდალურია (ნახ.4), რხევის სიხშირით 9,2 მგც.  სიხშირის 

გამოთვლისთვის და ექსპერიმენტალური და გამოთვლილი სიდიდეების შედარებისთვის 

განტოლება (4) შეიძლება მიახლობოთ გავუტოლოთ შემდეგს: ƒ≈1/2π√LCtotal (რადგან α≈0,4 μSm 

შესავალ ძაბვისთვის 7 ვ  და R=0,18 ომი, ისე რომ Rα<1). L=2,8 μH სიდიდის მიხედვით, სქემის 

კონდენსატორი C=22pF, კოაქსიალური მავთულის  ტევადობის და ინდუქტიურობის შენატანი - 

Ccoax=86 pF და   Lcoax=200 mH, გამოთვლილი სიხშირე 

 - 9,26 MHz, რაც იძლევა მაღალ სიზუსტეს გამოთვლილ და ექსპერიმენტულ სიდიდეებს შორის 1% 

ნაკლები ცდომილებით. განტოლება (5) და ექსპერიმენტული მონაცემების მიხედვით, ვიბრატორი 

ირხევა სიხშირით 6,2-13 MHz, რაც უზრუნველყოფილია პროგრამირებადი დენის წყაროთი 

EL392P. 
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 ამ რს თვითრეზონანსურ სისტემის რხევის სიხშირე შეიძლება რეგულირდებოდეს L და C 

სიდიდეების სწორად არჩევით ისე, რომ შესრულდეს  განტოლებები (4) და (5). ნებისმიერ 

შემთხვევაში სიხშირის ზედა ზღვარი განპირობებულია  კოაქსიალური მავთულის გარდაუვალი 

პარაზიტული ტევადობით ( ჩვენ შემთხვევაში Ccoax ≈ 86 pF). მაგალითად ამ ნაშრომში გამოყენებულ 

L=2,8 μH -თვის უმაღლესი სიხშირე შეადგენდა 10,2 MHz, ყველაზე დაბალი კი - 5,4 MHz, რომელიც 

მიღწეული იყო C=220 pF -ზე. სქემის გამოსავალი სიგნალი იკითხება სიხშირის გამზომით Agilent 

53131A და ოსცილოგრაფით Tektronik TDS2022B. მონაცემების მოპოვება ხდება სიხშირის გამზომის 

დაკავშირებით სისტემა PPMS Model 600 -ის შესაბამის პორტთან  საერთო დანიშნულების 

ინტერფეისის  (GPIB) IEEE-488-ის მეშვეობით. აქ მიღებული რეზონანსული სიხშირე მოიხმარება 

შემდგომ ექსპერიმენტებში  ნიმუშის გა გასაზომად. ტემპერატურა შეიძლება იცვლებოდეს 

დიაპაზონში 1,8-400K, HDC კი-14T-მდე. ყველა გაზომვის თანმიმდევრებობი პროგრამდება 

უშვალოდ PPMS მაკონტროლებელ კომპიუტერზე ისე, რომ ამისათვის არ არის საჭირო სხვა 

დამატებითი მოწყობილობა. ეს არის ამ სქემის უპირატესობა სხვა მსგავსი გა გაზომვის სქემებთან 

შედარებით.  

 

თავი IV. შედეგები 

IV.1. გაზომვები ცარიელი კოჭით 

 

       პირველი გაზომვები განხორციელდა ცარიელი კოჭით იმისთვის რომ შეგვესწავლა 

რეზონანსური სიხშირესთვის რეაგირება HDC  და T-ზე. ასეთი ტესტები შეიცავდა ტესტებს 

სიხშირის სტაბილობის დამოკიდებულებაზე დროზე, ტემპერატურაზე და ველზე. ტესტების 

შედეგები ნაჩვენებია ნახ. 5a.  

       რეზონანსური სიხშირის შემოწმება დროზე CMOS სქემისთვის (ნახ. 5a) გაომავლინა დრეიფი, 

რომელიც დროსთან მცირდება 30 Hz/წუთიდან 14 Hz/წუთამდე 150 წუთში (იხილე სწორი ხაზები 

ნახ. 5a). ეს დრეიფი შეიძლება აიხსნას იმ დროით, რომელიც სჭირდება ელექტრონიკას იმისთვის 

რომ მიეღწია თერმულ სტაბილობას ჩართვის შემდეგ. ცარიელი კოჭის სიხშირის ცვლილება 

მაგნიტურ ველთან ნაჩვენებია ნახ. 5 b. ჯამური სიხშირის მიღწევა სრულ 9 T ერთპოლარული 

სკანირებისთვის (HDC დიაპაზონი 9 T-დან  −9 T-დე) შეადგინა 197 Hz. 

       კონტურის რეზონატორის სიხშირის ტემპერატურული დამოკიდებულება დადგენილი იყო 

ნულოვანი ველის გაციებით და ნაჩვენებია ნახ. 5 c. ეს გაზომვა იძლევა ფონურ სიგნალს 

წარმოშობილს ცარიელი კოჭით ƒbkg(T). სიხშირე მონოტონურად იზრდება, იმ დროს როდესაც 

ტემპერატურა ვარდება. ჯამური სიხშირის დრეიფი შეადგინა დაახლოებით 133 Hz/K, რაც 

მიუთითებს სისტემის დიდ მგძნობიარობას თერმულ ცვლილებებისადმი. ეს აიხსნება 

ინდუქტიური კოჭის თერმული შეკუმშვით, რომელსაც იგი განიცდის ტემპერატურის ვარდნის 

დროს. ამგვარი ცვლილება კოჭის სიხშირეში შეფასდა როგორც ≈100 Hz/K, გამოთვლილი 

სპილენძის თერმული გაფართოების ცოეფიციენტით (α= 16,6 • 10-6K-1). აგრეთვე ჩატარდა ცარიელი 
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კოჭის ბიპოლარული გა სკანირება ტემპერატურაზე T=10K (ნახ. 5 d), სადაც რეზონანსული 

სიხშირის ცვლილება იზომებოდა იმ პირობებში როდესაც HDC იცვლებოდა ნეგატიური  

1 T-ს გაჯერებიდან პოზიტიურამდე და უკუღმა. 

ჩვენ განვიხილეთ სიდიდე 

∆ℵ!
ℵ
% = ℵ!

#$%&ℵ!('())

ℵ!
#$% × 100 ∝ ∆



-
%      (6) 

სადაც χT Sat  არის გა გაჯერების ველთან HSat=1 T. 

ეს გა სკანირება კორექტირებული იყო 

ზედააღნიშნული დროის და ველის ხაზოვანი 

დრეიფისთვის, სწორი ხაზის მორგებით 

დადებითი და უარყოფითი გაჯერების შუა და 

მისი გამოკლებით მონაცემების მთელ 

ნაკრებიდან.  

 

 

ნახ. 5. ცარიელი კოჭის სიხშირის 

სტაბილურობის სატესტო გაზომვები: (a) 

დრეიფი დროში 300K-ზე. სწორე სეგმენტები 

აღნიშნავენ სიხშირის ცვლილების დონეს დროში სხვადასხვა  ინტერვალებში; (b) ცვლილება HDC-

თან 300K-ზე. ისრები აჩვენებენ გაშლის მიმართულებას. 

 

IV.2. განივი ამთვისებლობის გაზომვის სისტემის დაკალიბრება Gd2O3-ით 

 

       ზემოთ აღწერილი პროცედურა გამოვიყენეთ პარამაგნიტური Gd2O3 ნიმუშის χT-ს გასაზომად. 

ეს სიდიდე რეგულარულად გამოიყენება სხვადასხვა ტიპის მაგნიტომეტრის დაკალიბრებისთვის 

და გვაძლევს შესაძლებლობას გავზომოთ და გავაანალიზოთ ჩვენი მოწყობილობის მგწნობიარობა. 

ცვლადი დენის (ცდ)  χL  გაიზომა სტანდარტულ SQUID მაგნიტტტომეტრში. მიუხედავათ იმისა, 

რომ ცდ მაგნიტური ველის შიხშირე ორ გაზომვაში განსხვავდებოდა (1 kHz χL თვისთვის და 9,2 

MHz  χL   თვისთვის), შედეგები ამ სისტემისთვის იდენტური უნდა იყოს, რადგან ორივე სიხშირეში 

Gd2O3 ამთვისებლობა იმყოფება იზოთერმულ ზღვარში.     

       ნახ. 6 ნაჩვენებია TS სქემის LC-კონტურის რეზონანსური სიხშირის ფარდობითი სიდიდის 

გრაფიკი ნიმუშით ∆ƒ/ƒ0  vs.  ∆χL/χ0  ჩვეულიბრივი ტემპერატურულ დიაპაზონში (12-80K). 

სანიმუშო სიდიდეების ƒ0 და χ0 მნიშვნელობები აღებულია ტემპერატურისთვის T=80K. 
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მონაცემების სწორი ხაზის შერჩევა იძლევა დახრას s=0,607(1). ამ სიდიდეს გამოიყენებენ 

გადაანგარიშების კოიფიციენტის დასადგენად სიხშირის ერთეულების გადასაყვანად 

აბსოლუტური ამთვისებლობის ერთეულებში გადასაყვანად. მოდით ავიღოთ  სანიმუშო 

სიდიდეები ƒ0 და χ0 და განვსაზღვროთ α=sƒ0/χ0  ისე,  რომ ∆χL  =α∆ƒ. ჩვენ ვღებულობთ α=1.82 • 108 

emu/Hz (ელექტრომაგნიტური ერთეული/ჰერცი). ხელსაწყოს მგძნობიარობა შეიძლება შეფასდეს 

სიგნალ-ხმაური შეფარდობის (სხშ) გაზომვით   

 

                                                     ./� =
∆



-
0

1(∆
 
-
0 )

          (7) 

 

 სიხშირე 103 რიგისაა. მოდით, როგორც მგრძნობიარობის ტესტი, განვიხილოთ  ∆ƒ/ƒ0=10 x 

δ(∆ƒ/ƒ0) გაზომვა ისე, რომ უზრუნველყოთ გაზომილი სიგნალის არა ნაკლებ ვიდრე 10-ჯერადი 

უპირატესობა ხმაურზე. ჩვენ მივიღებთ მგძნობიარობას 10 x δ(∆ƒ/ƒ0) x ƒ0/s1≈ 2 x 10-6 emu.     

 

ნახ. 6. ∆ƒ/ƒ0  vs. ∆χL/χ0, HDC=0, ჩვეულებრივ ტემპერატურულ დიაპაზონში Gd2O3 ნიმუშისათვის. 
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IV.4  LC  გენერატორის სიხშირის გაზომვის შედეგები "უნიმაგის" ნიმუშზე 

  

 და ბოლოს განვიხილოთ ექსპერიმენტი პრეპარატ "უნიმაგზე". მაგნიტური სითხეების 

განივი ამთვისებლობის გამოსაკვლევად გამოიყენება LC რეზონანსულ გენერატორზე 

დამყარებული სქემა (ნახ.2). ამპულა მაგნიტური სითხის შიგთავსით თავსდება LC გენერატორის 

ინდუქტიურ კოჭაში და მისი რეზონანსული სიხშირის ცვლილება ფიქსირდება გარეშე HDC 

მაგნიტური ველის ცვლილებისას, რომლელიც კოჭას HRF ველის პერპენდიკულარულია. ნახატზე 8 

a) და b) წარმოდგენილია ამ გაზომვების შედეგები ველით ნულიდან 1.4 ტესლამდე (14 

კილოერსტედი) და პირიქით, T=300K (1) და T=77K (2) ტემპერრატურებისას. 
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დასკვნა 
 
საბაკალვრო ნაშრომში განხილულ იქნა რადიოსიხშირის განივი ამთვისებლობის გაზომვის 

მეთოდის ზოგადი აღწერა, მისი განხორციელების პრაქტიკული მხარის წარმოჩენა, ასევე 
კონკრეტული გამზომი ხელსაწყოების მუშაობა სქემოტექნიკური და პრაქტიკული რეალიზაციის 
თვალსაზრისით. გაზომვის შედეგები და ამ შედეგების ამსახველი გრაფიკები თუ რიცხვითი 
მონაცემები მოყვანილ იქნა სათანადო აღწერით. 

კვლევის მიმდინარეობისას გამოიკვეთა აღნიშნული მეთოდის ფართოდ გამოიყენების 
პერსპექტივა  მაგნიტური მასალების თვისებების მოხერხებულად, სწრაფად და იაფად დადგენაში, 
რაც აქტიურად გამოიყენება თანამედროვე სამეცნიერო კვლევებში, მედიცინაში და 
ნანოტექნოლოგიაში. 

ასევე აღწერილ იქნა შედარებით თანამედროვე CMOS ჩიპზე დამყარებული სქემის აღწერა, 
რომელიც თავსებადია PPMS სისტემებთან. აღსანიშნავია, რომ ამ სისტეასთან ფიზიკური შეხება 
ნაშრომზე მუშაობისას არ მქონია და იგი მოყვანილია ანალოგიის სახით. 
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