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պարամետրերի տարածական էվոլուցիւսյի մանրակրկիտ վերլուծությունը: 
Իսկապես, միջավայրի հետ փոխազդեցությամբ պայմանավորված' տարածվող 
լուսային ալիքի պարամետրերը փոխվում են, այսինքն մոդուլվում են 
միջավայրի պարամետրերի կողմից:

Այս փաստը երկակի նշանակության խնդիրների լուծման հնարավորու
թյուն է ընձեռում.
• Միջավայրի հետ փոխազդող լուսային ալիքի մոդուլված պարամետրերը 

հսկայական ինֆորմացիա են կրում հենց միջավայրի մասին: Ասվածի վկա
յությունն է լազերների լայն կիրառությունը տարաբնույթ նյութերի սպեկտ- 
րոսկոպիական ուսումնասիրման խնդիրներում:

• Մյուս կողմից, միջավայրի պարամետրերի մակածված անհամասեռության 
ղեկավարումն արտաքին ազդակների միջոցով կարող է լայն հնարավորու
թյուն ընձեռել լուսային ափքների պարամետրերի կառավարման խնդիրնե
րում:
Գերագնահատել այս խնդրի կարևորությունը ֆոտոնիկայի սարքերում ան

հնար է: Այդ է պատճառը, որ տարաբնույթ պարամետրերի անհամասեռու- 
թյամբ միջավայրերում լույսի տարածման խնդիրը հետաքրքրություն է ներկա
յացրել և առ այսօր ներկայացնում է ֆիզիկայի տարբեր բնագավառների հա
մար:

Գիտական նորույթը
Ատենախոսությունում կատարված աշխատանքների գիտական նորույթը 

պայմանավորված է անիզոտրոպության և կլանման անհամասեռությամբ, ինչ-
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պես նաև մոդուլված գիրոտրոպությամբ միջավայրերում տարածվող լույսի բևե
ռացման վարքի ուսումնասիրման խնդրում օպտիկա-մեխանիկական համա
նմանության վրա հիմնված մեթոդների կիրառմամբ:
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2.

3.

4.

Աշխատանքի ծավալը
Ատենախոսությունը բաղկացած է ներածությունից, երեք գլուխներից, ամ

փոփումից և 106 անուն պարունակող հղումների ցանկից: Աշխատանքի ընդհա
նուր ծավալը կազմում է 102 էջ, ներառյալ 35 նկարները: Յուրաքանչյուր գլուխ 
սկսվում է ներածությունով, որտեղ հակիրճ ներկայացվում է տվյալ գլխում 
քննարկվող խնդրի արդի վիճակը և ավարտվում է ամփոփումով, որտեղ 
բերվում են տվյալ գլխում արված հիմնական եզրահանգումները:

Աշխատանքի ներկայացումը
Աշխատանքի արդյունքները ներկայացվել են ԵՊՀ 100 ամյակին 

նվիրված միջազգային գիտաժողովում (2019), Մոսկվայի \'111-րդ միջազգային 
գիտական դպրոց-կոնֆերանսում (2019), զեկուցվել է ԵՊՀ ֆիզիկայի 
ֆակուլտետի օպտիկայի ամբիոնի սեմինարներում:

Հրատարակությունները
Ատենախոսության թեմայով տպագրված է 5 գիտական հոդված և 2 մի

ջազգային գիտաժողովների թեզիսներ, որոնց ցուցակը բերված է սեղմագրի 
վերջում:
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Երկրորդ գլուխը նվիրված է անիզոտրոպ կլանումով թվիստ կողմնորոշ- 
մամբ նեմատիկ հեղուկ բյուրեղներում բևեռացված լույսի տարածման խնդրի 
ուսումնասիրմանը երկրաչափական օպտիկայի մոտավորության սահմաննե
րում, ինչպես նաև ստացված արդյունքների փորձարարական ստուգմանը: 
Օպտիկական առանցքի պտույտը դիտարկվում է որպես անիզոտրոպության 
անհամասեռություն:

§2.1 - ը նվիրված է ուսումնասիրվող միջավայրի' 
թվիստ կողմնորոշված նեմատիկ հեղուկ բյուրեղ-պլեո- 
քրոիկ մոլեկուլներ խառնուրդի ընտրության հիմնավոր
մանը և առանձնահատկությունների քննարկմանը:

§2.2 - ը ներառում է Ն<Բ - անիզոտրոպ կլանումով 
ներկանյութային խառնուրդների և նրանց կողմնորոշման 
առանձնահատկությունների քննարկումը: Ընդգծված է 
հեղուկ բյուրեղներում լավ հայտնի հյուր-հյուրընկալ երևույթի դերը այս կոմպո- 
զիտային միջավայրի սիմետրիայի հատկությունների ձևավորման հարցում: 
Անդրադարձ է կատարված ճառագայթման բնութագրերի կառավարման 
տարբեր սարքավորումներում նման համակարգերի կիրառության հնարավո
րությանը:

§2.3 - ը նվիրված է ՆՀԲ-ներկանյութային մոլեկուլներ կոմպոզիտային 
միջավայրի դիէլեկտրական թափանցելիության ընդհանուր տեսքի 
քննարկմանը: Նկ. 1-ում պատկերված է ՀԲ և ներկանյութի մոլեկուլների կողմն
որոշումը ուսումնասիրվող համակարգում: Ընդգծված է կոմպլեքս դիէլեկ- 
տրական թափանցելիության բացահայտ տեսքի կարևորությունը ալիքային 
խնդիրների լուծման հարցում: Խնդիրների հետագա լուծման հարմարության 
տեսակետից ատենախոսությունում կարևորված է կոմպլեքս դիէլեկտրական 
թափանցելիության հետևյալ տեսքի կիրառումը

ւյ,տ յ,ււ )  ՜ հ  ։  (,£ ւյ,ս  ՜ հ  է-1յ,տ )■

£էյ,տ,օ. ' րգ՚,տ,օ մեծությունները դիէլեկտրական թափանցելիության և 
կլանման թենզորների սիմետրիկ և անտիսիմետրիկ մասերն են, որոնք սահ 
մանվում են

£1յ + £յ1Բ —  ■ Բ  =շ > 21 ՜  ։ ՜ £ լ յ , Ա  —  ՚ 21 ֊, (2)

իսկ օպտիկապես միառանցք միջավայրի £ ^ ,7 -̂ թենզորներն ունեն հետևյալ 
տեսքը

£1] 0 )  =  £± Տէյ +  ՇաՈՃյ)  Ո} ( 2); ր լ յ  =  րլ Տլյ +  1 ԱՈ լ Լ ւխ յ  (z ): (3)
Այստեղ ՜ռ-ը օպտիկական առանցքի ուղղությամբ միավոր վեկտորն է (ՀԲ-ում 
ընդունված է այն անվանել ուղղորդ (կամ դիրեկտոր)), £||,£ւ^||,յ±-ը՝ 
թենզորների գլխավոր արժեքներն են, = £||-£լ-ը և 73 = ր±-ը'

ր +րէ՜ —է ր —րւյ յւ ւյ յւ լյ
, ^ ց , տ  — 2
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անիզոտրոպությունը, իսկ 5յյ-ն' Կրոնեկերի սիմվոլը: Հետագա տեսական վեր
լուծության համար կարևորված է նաև ազիմուտային անկյան փոփոխության 
l|յԼz) =  az  գծային օրենքի կիրառման անհրաժեշտությունը:

§2.4 - ը նվիրված է անիզոտրոպության և կլանման անհամասեռությամբ 
միջավայրերում տարածվող լույսի վարքի վերլուծությանը երկրաչափական օպ
տիկայի մոտավորության սահմաններում: Այդ նպատակով ստացված երկչափ 
ալիքային հավասարման լուծումը ներկայացված է

^ = £ օ( Հ ^ ր { է 0 ^ ) }  (4)
տեսքով: Այստեղ — ը դանդաղ փոփոխվող կոմլեքս լայնույթն է, փուլը'

0 (ճ) = — /  ռ(ճ) dz, (4ա)

իսկ ռ(ճ) = յ ( ^ յՏ + £3,37,5) / 2: £0(շ) լայնույթի դանդաղ փոփոխման հաշվառ-+ £•

մամբ ստացված է հետևյալ կարճեցված համակարգը

Այստեղ }{շ) =  իսկ

ա  = Լ Ղւ + Վր° + րւ)-  ւո3 + ւՕշ -  iTз)
Ոշ  + ա 3 + ^

— + ւ(ր0 —
Համառոտության համար ներմուծված նշանակումներն ունեն հետևյալ տեսքը

^> =

ռ 1 =■

<^Ճ,Տ +  Ծ7'

ա2 £™ Հ — £ս ա2 £*

2 Փ '
Tl =

2Փ'

^ 2 <^Ճ,Տ — Ծ ՛

Աշ = ~ր^  Փ'
ո 3 =■

ա2 £*
Փ'

2 Փ '

֊ րյւ _ ^ 2 < ^ ^ Տ  . Ո _ ^ 2

' 2 Լ2 Փ'  ' 3 c2 Փ'
(5բ)

= ^ [ Գ (Հ>6 Ո 2
, .2 ^  >

շ ռ  լ

Ey (z) = :1 [Ճ7(ճ) 6-ՀՈ2+ 0 7 (ճ)6Հ“ ճ յ 6( ՜ ^  Ո 2

/ . 2 ^  ր ՈՀ 
Հ Ո շ 1 0 Ա - ր " ո - — խ

Այստեղ
Շ* =  ®օ ՜  (տէռփց + -^ շ օ տ -փ ց ^ ձ ցյ  խշօտւիԼշ) +  ւ ( /  +  Ո)տաւի(շ)],

Թր = [(«տ!ոՓ0 — ։( /  + ̂ )ըօտՓ0)Ճ0 — («ըօտՓօ + ւԱ + ̂ ) տ1ոՓ0)60] |րօտՓ(շ) — — տւ՛ո^(շ)],

2 2c c

2c Լ
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^  = [(է:օտ^0 — 1̂տէո'Փ0)Տօ — (տէոՓօ + -^շօտ՜Փօ^ճօ] * խտէոՓ(Հ) — Հք + Ո)շօտ՚Փ(հ)],

^  = [(ԱՏէոՓօ — է(ք + Ո)ՇՕՏ՜Փ0)Ճ0 — խշՕՏ՜Փօ + Հք + Ո)տէո՜Փ0)30] [տա^(շ) + ֊^ՇՕՏ՜Փ(հ)], 

իսկ Ո2 =  ]/2 + ա2\ Սահմանային պայմանները ունեն հետևյալ տեսքը.

ճ 0 =  £,x(z =  0) =  շօտ /?, Ք0 = £յ [շ  = 0) = տա/> :

արժեքներից)
բ) Մուտքային ալիքի բևեռացման ազիմուտային անկյան 0 - ո /  2 փոփո

խության ընթացքում գումարային ինտենսիվությունը, ի տարբերություն իզո- 
տրոպ դեպքի, նվազում է տարբեր չափով, ընդ որում ազիմուտային անկյան 
աճին զուգընթաց ելքային ալիքի գումարային ինտենսիվությունն աճում է: Վեր
ջին պնդումն առավել ակնառու ցուցադրելու համար Նկ.3-ում պատկերված են 

կախվածությունները հենց այդ եզրային արժեքների դեպքերում:

Այստեղ/?֊ս բևեռացման ազիմուտն է, այսինքն այն անկյունը, որը կազմում է
բևեռացումը xz հարթության հետ:

§2.5 ում ներկայացված է թվիստ կողմնորո
շումով ՆՀԲ֊ն եր կ ւս նյութ խառնուկում գծային
բևեռացված լույսի տարածական էվոլյուցիայի քա
նակական վերլուծությունը նախորդ պարագրաֆում
ստացված անալիտիկ արտահայտությունների
օգնությամբ: Հաշվարկման պարամետրերի համար
որպես նմուշ դիտարկվել է ՄԲԲԱ ՆՀԲ-ի և 2֊(3
էթիլբենզոթիազոլիդեն)-2֊բուտենիլիդեն-3֊օքսիթե-
նաֆաթեն ներկանյութի խառնուրդը: Քննարկումը կատարված է երկու տար
բեր ռեժիմների կլանման և ուժեղացման, դեպքերում:

§2.5.1 ֊ ում կապված հավասարումների համակարգի օգնությամբ վերլուծ
վել է գծային բևեռացված լուսային հարթ ալիքի դեկարտյան բաղադրիչների
տարածական վարքը թվիստ կողմնորոշմամբ ՆՀԲ և խառնուրդային ներկա
նյութի մոլեկուլների առկայությամբ միջավայրով անցնելիս: Նկ.2-ում ներկա
յացված է այդ կախվածությունների 30
պատկերները կլանման բացակայու
թյամբ (ա), իզոտրոպ (բ) և անիզոտրոպ
(գ) կլանման դեպքերում: Այդ նկար
ների վերլուծությունը հնարավորություն
է ընձեռում ֆիքսել հետևյալ օրինա-

Նկ.Յ
չափությունները կախված ազիմուտա-
յին անկյան մեծությունից

ա) Մուտքային այիքի ինտենսիվության /* բաղադրիչը միշտ նվազում է քիչ, 
իսկ ^  բաղադրիչը' շատ, անկախ ազիմուտային անկյան մեծությունից (կամ որ 
նույնն է, անկախ մուտքային ինտենսիվության 1^  կամ I0y

Մուտքային այիքի բևեռացման ազիմուտային անկյան 0 - ո /  2 
խության ընթացքում գումարային ինս
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§2.5.2 - ում վերլուծված է համանման խնդիր, սակայն ուժեղացման ռեժի
մում: Կառուցված բազմաթիվ գրաֆիկների վերլուծությունը թույլ է տալիս անել 
հետևյալ եզրակացությունները.
Ի տարբերություն բաղադրիչի երկայնական կոորդինատից կախվածու
թյանը (այն մոնոտոն հետևում է օպտիկական առանցքի պտույ
տին), 1 ^ )  բաղադրիչի կախվածությունում հայտնվում է թույլ արտահայտված 
ոչ մոնոտոնություն: ա-> ;(-)
Իզոտրոպ ուժեղացման ռեժի- „[ ա> /  &»[ ք| | + 1¥ Տուժեղացման ռեժի 

և ly {z) բաղադրիչ

թյանը (այն մոնոտոն հետևում է օպտիկական

ություն:

մում Ix(z) ե Iy (z) 
ները ուժեղացվում են միևնույն 
ձևով, բայց 7ր/2 տեղաշարժով' 
մուտքային ւպիքի ազիմուտային 
անկյան նկատմամբ: Անիզո
տրոպ ուժեղացման դեպքում այդպիսի սիմետրիկությունն անհետանում է և 
ուժեղանում է միայն այն բաղադրիչը, որը ելքում զուգահեռ է ներկանյութի 
մոլեկուլների երկար առանցքին:

Նշված առանձնահատկության ակնառու ցուցադրության համար նկ. 4 ա,բ- 
ներկայացված են Ix(z), Iy {z), ինչպես նաև նրանց գումարային Ix(z) + 

Iy (z) ինտենսիվությունների կախվածությունները ազիմուտային անկյան երկու 
0 և 7T/2  եզրային դեպքերում:

§2.6 - ում ներկայացված է բևեռացված լույսի տարածական էվոլյուցիայի 
փորձարարական ուսումնասիրությունը թվիստ կողմնորոշված ՆՀԲ-ներ- 
կանյութ խառնուրդում:

ՈԻ-սումնասիրվել է նմուշն անցած լույսի ինտենսիվության տարբեր բաղա
դրիչների մուտքային ալիքի գծային բևեռացման ազիմուտային անկյունից 
կախվածությունը' կլանման անիզոտրոպության դերը բացահայտելու նպատա
կով: Որպես նմուշ օգտագործվել է Ն<Բ ՄԲԲԱ-յի թվիստ կողմնորոշված բջիջը: 
Տեսանեյի տիրույթում անիզոտրոպ կլանում ապահովելու նպատակով զանգվա
ծի 1-2% պարունակությամբ ավելացվել է անիզոտրոպ կլանմամբ դիքրոիկ 
Methyl Red Crystals ներկանյութ: Լաբորատոր կոորդինատական համակարգի z 
առանցքն ուղղված է նմուշի նիստերին ուղղահայաց, իսկ x և y առանցքները 
զուգահեռ են ՆՀԲ ֊ի գլխավոր առանցքներին (տես նկ.1):
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համար նմուշի մուտքում սահուն փոփոխվել է ւ 
ալիքի բևեռացման վեկտորի կազմած անկյունը: 

Նկ. 6-ում պատկերված է ելքային 
ալիքի ինտենսիվության Ն և բաղադրիչ- “

համարժեքհամարժեք

բաղադ-
րիչը ելքում զրոյից տարբեր է, սակայն թուլացած: Համանման պատկեր դիտ
վում է նաև այն դեպքում, երբ մուտքային ալիքը բևեռացված է առանցքի 
ուղղությամբ ((3=-ո/2): Այստեղ, սակայն, ադիաբատ հետևման արդյունքում 
առաջացած Ն(7է/2)>17(0) (Նկ.7 ): Նկատենք, որ նման տարբերություն մաքուր

Փորձարարական ուսումնասիրության համար հավաքված սխեման պատ
կերված է նկ.5-ում: Որպես (1) լույսի աղբյուր օգտագործվել է կիսահաղորդչային 
դիոդային մղմամբ Յե տեսակի պինդ մարմնային լազեր, որը առաքում է 532 նմ 
ալիքի երկարությամբ լույս: Հաստատուն ինտենսիվությամբ , բայց փոփոխվող 
ազիմուտով բևեռացված լույս ստանալու համար լազերային ճառագայթն 
անցնում է (2) բևեռիչով: Մուտքային ճառա
գայթի ազիմուտային անկյան սահուն փոփո
խության համար օգտագործվում է ճ/հ 
թիթեղը (3), որը գծային բևեռացված լույսը 
փոխարկում է շրջանայինի, իսկ (4) բևեռիչի 
օգնությամբ առանձնացվում է պահանջվող 
ազիմուտով լույսը: (5) հայելին և (9)
գրանցիչը տեղադրված են փորձի ընթացքում լույսի շրջանային բևեռացումը 
ստուգելու համար: Հեղուկ բյուրեղի և ներկանյութի խառնուրդ պարունակող 
բջիջը (6) տեղադրված է (4) բևեռիչի և (7) վերլուծչի միջև (նկ. 5): Փորձերի 
ընթացքում չափվել է ելքային ինտենսիվության 1ճև 17 բաղադրիչների կախ
վածությունը մուտքային ալիքի բևեռացման ազիմուտային անկյունից: Դրա

\ | 5
Հ I ր

ւա
0 20 60

1ւկ«

համար նմուշի մուտքում սահուն մուտքում ուղղորդի և լուսային

ների կախվածությունները մուտքային (3 
ազիմուտային անկյունից: Ինչպես ակնառու 
երևում է, մաքուր ՆՀԲ-ում դիտվում է 
ադիաբատիկ հետևման երևույթը, այսինքն' 
մուտքային ալիքի ազիմուտային անկյան
փոփոխությունը հանգեցնում է ելքային ալիքի բևեռացման 
պտույտի:

Ներկանյութային խառնուրդի առկայությամբ նույնպես ադիաբատիկ 
հետևման երևույթը դիտվում է, ինչպես երևում է Նկ.7-ից: Սակայն դիտվում է 
նաև որոշակի առանձնահատկություն: Կլանող բաղադրիչի առկայությամբ 
պայմանավորված' թե' 1Ճ((3) և թե' 17((3) բաղադրիչները հասկանալի պատճա
ռով նվազում են: Սակայն կլանման անիզոտրոպության հետևանքով այդ նվա 

ինում է տարբեր: Այն դեպքում, երբ մուտքային ալիքի բևեռացումը զո 
յո է X առանցքին, ելքայինը՝ զրո է: Համապատասխանաբար, 17

րոյից տարբեր է, սակայն թուլացած: Համանման պատկեր դիտ 
դեպքում, երբ մուտքային ալիքը բևեռացված է V առանցքի

ւր նման տարբերություն մաքուր
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ՆՀԲ դեպքում բացակայում է: Նման վարքը պայմանավորված է հենց կլանման 
անիզոտրոպությամբ: Այն դեպքում, երբ մուտքային ալիքը զուգահեռ է X 
առանցքին, ադիաբատ հետևման արդյունքում այն միշտ տարածվում է մեծ 
կլանման գործակցով, ուստիև առաջացող խ բաղադրիչը մնում է փոքր: Մյուս
դեպքում լույ 
գործակցով

ույսը տարածման ընթացքում միշտ մնում է զուգահեռ փոքր կլանման 
ւաղադրիչին և արդյունքում \ճ բաղադրիչը լինում է մեծ:

§2.7 - ը նվիրված է նախորդ պարագրաֆում ստացված փորձարարական 
ււնքների համակարգչային մոդելավորմանը §2.5-ում ստացված անա 

տիկ արտահայտությունների օգնությամբ: Դրա համար անհրաժեշտ է միայն 
ուցել ելքային ալիքի պարամետրերի մուտքային ալիքի բևեռացման ազի 
ւային անկյունից ունեցած կախվածությո 

ծական էվոլյուցիայի համար ստացված (6) արտահայտություն 
է ֆիքսել X =  Լ 

կա ռուցել/*(Լ,/?) և/յՀԼ,/?) 
կախվածությունները: Նկ.
8-ում ներկայացված են 
այդ կախվածությունները: 

որդների նման այս-
եղ ւյնպես այդ

համարխվածությունները կառուցված են երկու դեպքերի իզոտրոպ
անիզոտրոպ կլանումների դեպքերում: Տեսական հաշվարկած
փորձարարական գրաֆիկների համեմատումից երևում ստացված արդ
յ ունքն եր ի որակական նմանությունը փորձի ընթացքում դիտվող բոլոր
օրինաչափությունների համընկնումը:

§2.8֊ում ներկայացված է երկրորդ գլխի ամփոփումը:
Երրորդ գլուխը նվիրված է մոդուլված գիրոտրոպությամբ անիզոտրոպ մի-

ջավայրում բևեռացված լույսի տարածական էվոլյուցիայի ուսումնասիրմանը:
§3.1 ֊ ր ներածական է, որտեղ քննարկվում է այդ խնդրի լուծման համար

օպտիկա֊մեխանիկական համանմանության կիրառման հիմնավորվածությու-
նր, անդրադարձ է կատարված այն խնդիրներին, որոնք լուծված են այս գլխում:
Մասնավորապես, կարևորված է նմանատիպ միջավայրերի ստացմանը ար-
տաքին էլեկտրական և մագնիսական դաշտերի կիրառմամբ:

§3.2 ում դիտարկված է հարթ մոնոքրոմատիկ ալիքի տարածումը օպտի-
կապես միառանցք և անհամասեռ գիրոտրոպության միջավայրի նորմալի ուղ
ղությամբ: Այդպիսի միջավայրի շեղման վեկտորը ներկայացված է

Օէ =  ^
Այստեղ £լյ = £էՏէյ

- ւ յ \ * յ ֊ յ \ * յ  ■ / ւ}շ
միջավայրի հաստատուն գծային անիզոտրոպու- 

Ք ^-միա վոր անտիսիմետրիկ թենզորն է, իս\\ց(Հ)-
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ը' գիրացիայի հաստատունը: Ինչպես և նախորդ գլխում, երկրաչափական օպ
տիկայի կիրառման արդարացվածությունը հիմնավորելուց հետո դաշտի տեսքը 
ներկայացված է

Խ )  = ձ&)շճբ{էՓ(Հ)} (8)
տեսքով: ճ(շ) լայնույթի փոփոխման դանդա
ղության հաշվառմամբ ստացված է կապված 
ալիքային հավասարումների համակարգի 
տևյալ տեսքը

Այստեղ

4 Ո„ 1 2 ■

միջավայրի օպտիկական հատկությունները նկարագրող մատրիցն է, տԱ = £% — 
£y-ն' անիզոտրոպության հաստատուն մեծությունը, իսկ փ-ն Պաուլիի մատ- 
րիցները: Նկատենք, փոփոխական հավասարումներով դիֆերենցիալ հավա
սարումների (9) համակարգը գիրոտրոպիայի g(z) գործակցի հարմոնիկ մոդու- 
լացման դեպքում անալիտիկ լուծում չունի, սակայն այդ համակարգի վեր
լուծությունը կարևոր է առաջադրված խնդիրների լուծման նպատակով:

§3.3 - ում բերված է կապված հավասարումների (9) համակարգի թվային 
վերլուծությունը: Նկ.8-ում պատկերված է = |ճ7փ,.ռ)|2 կախվածությունը
ՅԱ: Ինչպես երևում է այդ նկարից, <օս = Ոց =  0.0464 մկմ1 դեպքում դիտվում է 
տարածական ռեզոնանսի երևույթը, այսինքն միևնույն գիրոտրոպության 
դեպքում ազդեցությունը միջավայրում տարածվող լույսի բևեռացման վրա 
առավելագույնն է, երբ բևեռացման բաբախումների և գիրոտրոպության մոդոզ- 
ման տարածական հաճախությունները նույնն են:

§3.4 - ը նվիրված է քննարկվող խնդրի անալիտիկ լուծման հնարավորու
թյուններին: Որպես հնարավոր ճանապարհներից մեկը ընդգծված է անցումը 
Բլոխի օպտիկական հավասարումներին: Իսկապես, այն որ երկմակարդակ 
ատոմի վարքը արտաքին էլեկտրամագնիսական դաշտում նկարագրող հավա
սարումների համակարգը կարելի էր ներկայացնել սպինի վարքը արտաքին 
մագնիսական դաշտում նկարագրող Բլոխի հավասարումներին համանման 
համակարգով, հայտնի էր վաղուց: Մեր տեսանկյունից ոչ պակաս հետաքրքիր 
և կարևոր էր այն, որ բևեռացման վարքը տարաբնույթ օպտիկական անհամա- 
սեռ պարամետրերով միջավայրերում նույնպես հնարավոր է նկարագրել հա
մանման հավասարումներով: Այս պարագրաֆում, օգտվելով փսևդոսպինի

Տ = Ւ օ է  (10)
սահմանումից և օպտիկա-մեխանիկական համանմանությամբ ստացված (9) 
համակարգից ստացված է
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^  = Ո{ւ) X Տ{ւ), (11)
համակարգը, որը հենց Բլոխի հավասարումների համարժեքն է բևեռացումա- 
յին օպտիկայում: Այստեղ 5-ը ունի Տ1։Տ2,Տ3 բաղադրիչներ, իսկ Տ§ = Տք + 5 | + 
5 | : Ո նկարագրում է միջավայրի օպտիկական հատկությունները, ընդ որում

ե)ց ( .ո /ձ ) ց 0 , (Օա 71£ա / 2.1Ղ-օ .

Սակայն հավասարումների այս համակարգի լուծումը նույնպես զուգորդված է 
զգալի դժվարությունների հետ:
§3.5 - ում, ինչպես և արտաքին դաշտում երկմակարադակ ատոմի դեպքում, 
անդրադարձ է կատարված (11) համակարգի պարզեցմանը' պտտվող ալիքի մո
տավորությամբ: Հավասարումների այդ համակարգն ունի հետևյալ տեսքը

— = 5Տ, (12)
որտեղ

0
G = \

-ա ց cos(ngz) 
0 (12ա)

ojg sin(/2flz )\
օ)ց cos(/2flz) 0 coa ]:

\֊և)ց  sin(/2flz) -o )a 0 J
Այս դեպքում նույնպես անցումը պտտվող կոորդինատական համակարգի հնա
րավորություն է ընձեռում ստանալ խնդրի անալիտիկ լուծումը: Այդ համա
կարգում հավասարումներն ունեն հետևյալ տեսքը

f=(fe+S)f"^ (13)
որտեղք = (u ,v ,w )T =TS  Ստոքսի պարամետրերն են պտտվող կոորդինատա
կան համակարգում, իսկ ?-ն' պտտման մատրիցը: Հավասարումների (13) 
համակարգն արդեն հաստատուն գործակիցներով է և հեշտությամբ լուծվում է

Տ փ Օ ) =  u ( z  =  0 )  =  COS շ ղ
Տշ(0) = v(z = 0) = sin 2/? > (13ա)

53(0)=w (z = 0) = 0 J ^
եզրային պայմանների հաշվառմամբ:Վերջնական լուծումը ստացվում է 5 = 
? ֊1p հակառակ ձևափոխությամբ:
§3.6 - ում բերված են Բլոխի համակարգի անալիտիկ լուծումները թե' պտտվող

u(Z) = cos(2p) cos(flz) — ^sin (2 fi) sin(flz) — ^և_£ւԼըօՏ(շր )։ (14ա)

թե' լաբորատոր

5x(z) = ^fcos(2/3) cos(flz) — — sin(2/3) sin(flz) —̂ L Cos(2/J) (14բ)
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կոորդինատական համակարգերում: Այստեղ Ո2 = աց + Լառ — Ոց) 
բեռնելու համար մնացած բաղադրիչները ներկայացված չեն: 
ներկայացված է պտտվող կոորդինատական համա
կարգում փսևդոսպինի վարքը Պուանկարեի սֆերայի 
վրա գիրոտրոպության մոդուլման տարածական 
հաճախության երեք տարբեր արժեքների դեպքում' 
բջջի 400 մկմ հաստության դեպքում: Ինչպես երևում է 
նկարից, ճիշտ տարածական ռեզոնանսի դեպքում 
լույսը պտտվող կոորդինատական համակարգում մնում 
է գծային բևեռացված, մնացած բոլոր դեպքերում
դիտվում են բևեռացումային օսցիլացիաներ: Հաջորդ' նկ.11-ում, ներկայացված 
է բևեռացման փսևդոսպինի համապատասխան վարքը լաբորատոր կոորդի
նատական համակարգում: Նկարները փաստում են, որ գիրոտրոպության 
մոդուլումն էականորեն ազդում է փսևդոսպինի վեկտորի վարքի վրա' փսևդո
սպինի վեկտորի ծայրը շարժվում է բարդ 
մակերևույթներով: Գիրոտրոպության մոդու- 
լման տարածական հաճախության 
ռեզոնանսային արժեքից հեռու տիրույթում 
(Ոց =  0.03 մկմ1) փսևդոսպինի վեկտորը 
պտտվում է ինքնահատվող կոնական 
մակերևույթով: Հարկ է նշել, որ նմուշի
հաստության մեծացման դեպքում կոնական մակերևույթի բացվածքը չի 
փոփոխվում, սակայն մակերևույթի ինքնահատումների թիվը մեծանում է: 
ճշգրիտ ռեզոնանսի դեպքի (Ոց =  0.0465 մկմ1), յուրահատկությունն այն է, որ 
փսևդոսպինի վեկտորի պտույտն ընդգրկում է Պուանկարեի սֆերայի ամբողջ 
մակերևույթը:
§3.7 - ը երրորդ գլխի ամփոփումն է:
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ցույց է տրվել, որ տարածական ռեզոնանսի դեպքում պտտվող կոորդինատա 
կան համակարգում լույսը տարածվում է' մնալով գծային բևեռացված, այ 
սինքն չի նկատում միջավայրի անիզոտրոպության առկայությունը:
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ДИССЕРТАЦИИ 
ОВАКИМЯНА АРУТЮНА “ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ДИНАМИКА 

ПОЛЯРИЗАЦИИ СВЕТА В ЖИДКИХ КРИСТАЛЛАХ И В ИХ СМЕСЯХ С
КРАСИТЕЛЯМИ”
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явления адиабатического отслеживания в присутствии поглощающего 
красителя. Выявлены особенности этого явления связанные с 
анизотропией усиления и поглощения.

2. Впервые в твист ориентированной смеси НЖК-поглощающий краситель 
экспериментально показана, что ослабление (или усиление) интенсивности 
прошедшего света зависит от азимутального угла входной линейно
поляризованной волны.

3. Впервые с помощью численного решения системы связанных укороченных 
уравнений показана, что при совпадении пространственной частоты моду
лирования гиротропии и частоты пространственных биений поляризации 
малая гиротропия сильно влияет на поведение поляризации света (явление 
пространственный резонанс).

4. Впервые с помошью аналитического решения системы уравнений Блоха в 
анизотропной среде с модулированной гиротропией показана, что в случае 
пространственного резонанса во вращающейся системе координат свет 
распространяется оставаясь линейно поляризованной, то есть не замечает 
анизотропность среды.

SUMMARY ТО THE DISSERTATION “THE SPATIAL DINAMICS OF THE 
POLARIZATION OF LIGHT IN LIQUID CRYSTAL-DYE MIXTURES” BY 

HARUTYUN HOVAKIMYAN
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