
Pasaulē notiek intensīvi strobējamo komparatoru uz supravadošo kvantu elektronikas elementu - 
the superconducting quantum interference device (SQUID) bāzes pētījumi. Skatīt, piemēram, 
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Tas ir saistīts ar to, ka šādi komparatori nodrošina zemu paštrokšņu līmeni un apstrādājamo 
ieejas signālu plašu frekvenču joslu. Komparatoru uz supravadošo elementu bāzes trūkums ir 
nepieciešamība komparatoru atdzesēt līdz ļoti zemām temperatūrām, kas ne visur ir viegli 
realizējams.  
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Jāatzīmē, ka, lai izveidotu zemas temperatūras pārveidotājus uz strobējamo trigeru ideoloģijas 
bāzes, tika patērēts daudz darba un pūļu. ASV firma Hypres uzsāka šādu stroboskopisko 
pārveidotāju-reflektometru uz supravadošo elementu bāzes sērijveida ražošanu.  
 Diemžēl šie pārveidotāji neieguva plašu pielietojumu to ekspluatācijas neērtību dēļ – tie 
jāatdzesē līdz šķidrā hēlija temperatūrai.Sākotnēji šajos pārveidotājos tika izmantoti divi SQUID 
elementi, no kuriem viens kalpoja kā šauru strobimpulsu ģenerators, bet otrs – kā komparators. 
Svarīgs šo pārveidotāju tālākas attīstīšanas virziens ir padarīt tos neatkarīgus no dažādām 
fluktuācijām un temperatūras dreifa. Šai sakarā tika ierosināts izmantot  SQUID elementu 
balansa shēmu, kurā SQUID elementi savienoti Goto pāra veidā. Tādā veidā tiek panākts, ka abi 
elementi ir savienoti virknē attiecībā pret strobsignāla formētāju, bet paraleli attiecībā pret ieejas 
signālu. Pielietojot šādu balansa principu tiek novērsti arī kropļojumi ko rada strobsignāla 
impulsa platums.Dotā projekta uzdevums ir veikt nepieciešamos pētījumus un izstrādāt 
aparatūru, kas darbojas pie istabas temperatūras nodrošinot konkurētspējīgu jutību.  

 
 


