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Հսւււաաաու մ եմ»Երևանի Պետական համալսարանի բնական և նշզրիւռ մասևազիտությունների ոոեկաոր Ռ . 2. Րարխուդարյան

Ա Ռ Ա Ջ Ա Տ Ա
» նոյեմբերի 2021 թ.

Լուսինե Մկրատի Ծաոուկյաեի «Ֆոաոեիկ կաոուցվածքների զրաոմւււն և թեւււու կորման նոր եղանակներ, պիրոէլեկարական օպտիկական սոլիաոնների զեներացուո և միկրո- ու նանոմասնիկների ֆուոովոլւուսյիկ ղերում բեսելյան փնջի միջոցոփ թեմայով Մ.04.21 «Լազերային ֆիզիկւս» մւսսնազիտույՑյամբ ֆիզիկամւսթեմատիկա- կաև գիտությունների թեկնւսծոււսկւսն ւստենախոսութւան ւյերաբերյաւ
Լուսինե Մկրւոչի Ծաոուկյանի ատենախոսությունը զեկուցվել է ԵՊ2 Ֆիզիկայի ֆակուլւռեաի Օպւռիկայի ւււմբիոնի 21.10.2021 թ. սեւքինարու մ. որի արձանագրությունս բերված է ստորև.

ԱրձանագրությունՆԵՐԿԱ ԷԻՆ ԵՊ2 Ֆիզիկայի ֆակուլտետի դեկան, ֆ.մ.զ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ռ.Ս. ձակոբյանը, ԵՊ2 Ֆիզիկայի ֆւսկուլտետի ֆիզիկայի գիտահետւսզոտակաև ինստիտուտի տնօրեն, օպտիկայի ամբիոնի վարիչ, ֆ.մ.զ. դոկտոր, ւդրոֆեսոր, Ռ.Բ. Ա|ավերդյանր (Ալլահվերդյաևը), ֆ.ւ!.զ. դոկտոր, ւդրոֆեսոր Լ.Ս. Ասլանյանր, ֆ.մ.զ, դոկտոր Ռ.1ս. Դրամփյաևը, տ.զ. թեկնւսծու Ա. Ա. Կիրակուդանր ֆ.մ.դ. թեկնածու, դոցենտ Ի.Գ ձարությունյանը, ֆ.մ.զ. թեկնածու Մ.Մ. Սուքիասյանր, ֆ.մ.զ թեկնւսծու 2.Մ. Ղւսրազուլւանր. ԵՊ2 Ֆիզիկայի ֆւսկուլտետի կրտ. գիտաշխատող Ս.Ց. Ներւփսյանր, օպտիկայի աւփիոնի ուսումնական լաբորատորիայի վարիչ Տ.Մ. Սարուխանյանր, ԵՊ2 Ֆիզիկայի ֆակուլտետի օպտիկայի ւււմբիոնի ւսվւսզ լաբորւսնտ Ն.Ֆ. Վարդանյանը;ԼՍԵՑԻՆ 22 Գ Ա Ա  Ֆիզիկակւսն հետւսզոտույպունների ինստիտուտի հայցորդ ԼԱ' Ծաոուկյանի զեկուցումը «Ֆոտոնիկ կաոուցվածքների զրաոման ե թեստւսվորման նոր եղանակներ, պիրոէլեկտրական օպտիկական սոլիտոնների զեներացում ե միկրո- ու նանոմասնիկների ֆուոովոլւուսյիկ գերում բեսելյան փնջի միջոցով» թեմայով Ա.04.21 «Լւււզերւսյիև ֆիզիկւս» մասնագիտությամբ ֆիզիկամաթեսատիկական զիլռոլթյունևերի թեկնածուական ատենախոս ու յ?զ ա ն վերաբերյալ
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ԵԼՈՒՅԹ ՈԻՆեՑԱՆ ֆ.մ.գ. դոկտոր, պրոֆեսոյ 1>. '• . . ՚ : ս' դոկտոր,պրոֆեսոր Լ. Մ. Ասլաևյաևը, ֆ.մ.գ. թեկնածու, դոդն.:տ 1 ՚ ՝4 _ ոտ. . .՛_
Քննարկումների արդյունքոււք փաստեցիևԼուսինե Մկրտչի Ծւսոուկյանի ատևնա}.......: • . անդիսանումֆոաոռեֆրակաիվ լիթիումի նիոբւստի (LN) բյուրեդոս. :՝.չ ֊ .՝ . . .  օատիկակաևպրոցեսների ուսումնւսսիրութլունը և նրանց կիրւսոութւու.:ւտ.-՝.ո: մ՜. :... ստություններդ վերաբերում են օպտիկական հոլոգրտֆիայում մեկ րս֊ր.............. .. ՛. Iիրականացմանը, պիրոէլեկտրակաև դաշտով դեկւսվարվոդ կորագիծ հետսպծու տարածա- կան օւգաիկակւսն սոլիտոնների գեևերացմանր, մագնիսական դստ. . .  „ դե յությամբ հոլոգրամների չքայքայող թեստավորման նոր եղանակի մրւսկմւսնր, /.:սա.յ ’..ա յ բեսեյյան ւինջով լուսամակածված ֆոտովոլաւսյիկ դաշտերի լքիջոցույ բւուրեղհ ւ՜սաերևոսթի ւկաւ միկրո- և նանոմւսսևիկների գերմանը և ղեկավւսրւԱսնը:Լուսինե Մկրտչի Ծաոուկյանի ատենախոսությունը կագմփսծ է նել՜ւածությունից. տորս գլուխներից, եզրակացությունից, գրւսկաևության և հապավումների ցւււնկերից:Ներածությունում ներկայացված են ւսշխատւսևբի ինչպես ւււրդիակաևությունր. նպատակն ու գիւուսկան նորույթը, այնպես էյ նրա կիրաոակւսն նշւււնակությունը. պաշտպանության ենթակա հիմնական դրույթներր և կառուցւ|ածք|ւ: Բերված Լ նան ատենախոսության թեմայով հրատարակված աշխււււռւււնքների ցանկը, որն իր մեջ ներառա il Լ 5 հոդված գրախոսվող ւսմսւսգրերում, 3 հոդվւսծ SP1E proceedings-ում, 1 հոդված Technical Digest-ուԱ, ինչպես նաև 4 թեզիս միջազգային գիտաժոդովների ժոդույւււծուներում: Ատենախոսությւսն ծավալը կազմում է 113 էջ, որը ներաոում է 49 նկար ն 4 աղյուսակ: Գրւսկանությւսն ցւսնկուււ բերված է 150 հղում:Ֆոաոոեֆրակտիվ բյուրեղները լայնորեն օգւոագործվում են օպտիկական հոլոգրւսֆիայում, ֆոտոնիկ կառուցվւսծքների ձևավորլքան ն օպտիկակւսն սոփտոնների գեներացման համար: Չնայւսծ օպտիկական հոլոգրաֆիան ն լույսի ինբնակիգակետումն ունեն ֆիզիկական տարբեր հենքեր, այևուամեևայնիւ[ նրանք իյւար հետ միավորվում են շատ խոստումնափց կիրառություններով, ինչպիսիք են կողավորված օպտիկական ինֆորմացիայի պահպանումն ու հասցեագրված ուղղորդումը: Դւսսակւււն օպտիկակւսն հոլոգրա- ֆիայում ոեֆրակտիվ ցանցերի ձևւսվորումը ֆոտոոեֆրակտի.ւ{ միջավաւրուլք իրականացվում է տարւււծւււպես մոդուլւսցված օպաիկւսկան ձաւ՚.՝ազայթնեյդւ ւվաոցուի ոյւը սովորւււբար իրականացվում է առւսնձին ելւկճառագւպթ կւււււ բւսգսամւսռագաւյրէ ին ւո եյւֆեյւենցի ւււյ |ւ սխեմաներով: Մեկ ճառագւսյթի լքոտեցուււը օպտիկական հո;ոգրաֆիսւյում նոր հնարավորություններ կբացի ֆոտոռեֆրակտիվ նյութերում լույսJi ինտենսիվության]՛ վևյւահսկվալ ֆոտոնիկ կառուցվածքների ձևավորման և կոմսյակտ ֆոտոնիկ սարքերի նւսխագծման համար: Օպտիկական հոլոգրաֆիայում ակտոււսլ խնդիյւ է հանդիսանում նւսև ֆոտոնիկ կառուցվածքների ե կոդւսվորված ինֆորմացիայի չքայքայող յծեւււուսւի՜ւրլքւսն եղանւսկների մշակումը: Վերջին աասնամյակում օպտիկական հոլոգրաֆիան նոր ն ակտոււսլ զարգացա if 1. գտել ֆոտոռեֆրակտիվ բյուրեղի մակերևույթի վրա մեծ յձվով միկրո- և նանոմասևիկևե|փ գերման և ղեկավարվող տեղաշարժման համար (ֆոտովոլտւսյիկ յավիտներ (tweezers)):



Նշված մարւոահրավերայիե խնդիրները, որոնք այս ատենախոսության տուսրկան են. շ որոշվում է սույն ատենախոսության թեմայի արդիականու թւունը:Ատենախոսության 1-ին գլխում ներկայացված Լ 632,8 նմ ալիքի ևրկարությասր ե մհլիվատայիև հզորությամբ մեկ գաուսյան փնջի տարածման վարքի ուսումևւսսիրությունը երկաթով լեգիրված Լ \  բյուրեդում (ԼՆ ՜^ ), որի արդյունքում իրականացվել են ճառագայթի պրոֆիլում 2Բ միկրոմետրական չափսերի կանոնավոր օւդտիկական պատկերների ձևավորման ե միաժամանակ բյուրեղում ոեֆրակտիվ կաոուցվածքի գրաոման պրոցեսներ: Ստացված արդյունքները նոր հեռանկար են բացում մեկ |ւսգերային ճառագայթի օգւուս գործմամբ օպտիկական հոլոգրաֆիայի մշակման ե գարգացման համար: Մշակկեյ է ֆիզիկա կան մոդելը ե կատարվել են թւիսյին հաշվարկներ, որոնք լավ համընկնում են փորձով ստացված արդյունքների հետ:Ատենախոսության 2-րդ գլխում ուսումնասիրված է գաուսյան փնջի միջոցով կորւսգիծ հետւսգծով տարածական սոլիտոնի ձևւսվորումը Լ.\ բյուրեղում: Այսւոեղ ւիորձով ցուցադրւյե; է ֆոտոռեֆրակտիվ ԼՃՀՓօ բյուրեղում գեներացված օպտիկական սոլիտոնի հետագծի դեկաւխււրումը պիրոէլեկտրւսկւււն դաշտի միջոցու|: հ\:Ւ> րւարերամ տարւււծակւսն սոփտոևով հարուցված կորւսգիծ հետւսգծով ե երկար կյանքի ւոևոդությաԱբ ալիքւստարերը հեռւււնկւււրային են օպտիկական ինֆորմացիայի հասցեագրված փոխւսնցււան համար: Փորձով ստացված արդյունքները լավ համաընկնում են թվային հաշվարկների հետ:Ատենախոսության 3-րդ գլխում մշւււկվե| ն իրւսկանացւ(եւ հ ֆոտոռեֆրակտիվ բյուրեղներում լուււաւհււկւււծված Րհֆրակտիվ կառուցվածքների չքայքայող օւդտիկակա'1 թեստավորման նոր եղանակ, որը հիմնված է արտաքին ւևսգնիսւււկան դաշտի կիրառման վրա: Մագնիսադիմադրության երևույթը ԼՀՓօ բյույւեղում, որը պայմանավորված ե մագնիսական դաշտոււ! փոքր պոլյւսրոնների թռիչքաձև տեղաշարժմանդ, բացատրում Լ ջնջմսւն ժտմւււ- նւււկի աճը: Մագնիսական դաշտի կիրւււռմւսմբ ֆոտոնիկ կւսռուցւիսծքների տքայքայոդ օպտիկա- կւււն թեստավորման նոր եղանակը խոստումնափց է ֆոտոնւսյին ււարքերոււք կիրառությունների համար և ունի հեշտությամբ իրագործվելու առավելություն-Ատենախոսության վերջին 4-րդ գլխում առաջարկվեր և իրականացվեյ է նոր մոտեցում ֆոտոռեֆրակտիվ բյուրեղի մակերևույթի վրւււ լուսամւսկածւիսծ ֆոտովոլտայիկ դաշտի միջոցով միկրո- և ևանոօբյեկտների արդյուևավեսւ գերման և ղեկավարվող տեղաշարժման համար օգտագործելով բեսելյւսև փնջի տեխնիկան: Բարձր կոնտրւսստով 20 ֆոտովոլտայիկ դաշտը, որն առաջանում է ԼԻհԲօ բյուրեղի մակերևույթի ւ[րա օւդտիկական բեսելյան փնջի ազդեցությամբ, ապահովում է դիէլեկտրիկ ՇջՕՕ միկրոմասնիկներյւ և գփցերինում դիսպերսված .ձպ ևաևոմասնիկների ւսրդյունավետ լերումը բեււեյյւււն ցանգի համակենտրոն օղակների երկայնքով: Բեսելյան ւինջի տեխնիկայի և I \ 0 բյուր!.դև ւկսււ նսմնված ֆոտովոլտայիկ լավիտները խոստումնալից են Ահ-սո-ս-շենը սարքերի լքշակման և իրական ժւսմւսնակում տարբեր միկրո- և ևանոօբյեկտների գերման և դեկւսվւսրման ուսումնասիրությունների համար: Ֆոտովոլտայիկ լւււվիւոներր լայն հեռւււնկււդ՜ւևեր ունեն ֆոտոնիկայի, ինտեգրված օպտիկայի, կենսաբանական օբյեկտների հետազոտման և կենսատեխնոլոգիայյ՜ւ ոլորտներում:
3
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Եզրակացությունը պարունակում՛ է ստւււցված արւլյունքների հակիրճ նկւււրւսգրույծյունր ե աշխատւսնքի կիրւււոակւսն նշանակությունը:
Աշխատանքի ընդհանուր գնահատականըԱյւււդիսու} կարելի է փաստեր որ ատենախոսության շրջանակներում կուսատված I, մեծ ծավալի և բստձր մւսկւսրդակի ւիորձւսրւսրւսկան ւսշխւստանք, աւոենախոււույՑյան յՅեւհսն արդիւսկւսն է, ւսշխատւսնքում բերւիււծ են հաւիսւււոի փորձարարակւսն ւսրդյունքներ, որոնք հիմնավորված են ւււուսջւււրկված ֆիզիկակւսն մոդելների ե թվային հւււշվւսրկների միջոցով: Դրւսնք իրենցից ներկւսյլսցնում են ինչւգես զիտական, այնպես ել կիյաւոական նշանակություն: Աշխւստւսնքի ւսրդյուևքները կւսրոդ են կիրառույդռւններ գտնե| I I  Դ Ա Ա  Ֆ1Ի-ում, ԵՊ1-ում ե աշխարհի բոլոր այն զյոուսկւսն կենտրոններում, որոնք զբադվում են ֆոտոնիկայի հիմնարար և կիրառական խնդիրներով, կոմպակտ ֆոտոնիկ սարքերի մշւսկմամբ ն բիոֆոտոնիկայի զարզացմամբ :Ատենախոսությունը զերծ չէ որոշ դիտոդություններից.1. Կարծում ենք 3-րդ զլխի 3.1 պարագրաֆում կւււրևլի էր ավելի Աանրամասե ներկայացնել պոլյարոնների դերը ԼՀ Ֆ ճ բյուրեդում հոլոզրւււմևերի գրառման հւււմար, քւսնի որ մագնիսական դաշտում չքայքայող թեստավորս՜ան հետագա շարւււդրւսնքր հիմնված է պոլյարոնների հասկացության վրւս:2. Ատենախոսության մեջ բերված չէ ֆուոովոլտայիկ դաշտով <10՜ Վ/մ) պայմանավորվածդիէլոկտրոֆորետիկ ուժի արժեքը Կարծում ենք ձհշտ ե; իներ այդ արժեքի բերումը, քանի որ նրա մւսսին խոսվում է 4-րդ գլխում, որր եմ երփած է : :.֊:տռեֆրակտիւ| Լ.\:էմ բյուրեդի մւսկերեույթի վրա միկրո- ե նւսնոս՚ասնիկների է՛՝ - ի՜ ոոեն ■’.երս՜ւսն ե դեկւսւիսրմանուսոււքնասիրություններին:Սակայն նշված դիտոդությունները չեն ւ . ... սշասյանությանը ներկայացված հիմնական դրույթներին, ուստի չեն նսեմացա՝. .. աշխատանքի արժեքն ու դրա վերա բերյալդրական կւսրծիքը: Աշխատանքոնմ ստացված արդյունքները հավաստի են ե կարևոր:Ատենախոսությունն իր արդիակւսնությամբ, ծավւս]ով, գիւուսկւււն նորույթով, կիրառւս- կւսն նշանակությամբ և հիմնական արդյունքների կարևորությամբ հւււմւսպատասխանում է I I  ԲՈԿ-ի կողմից թեկնածուակւսն ատենախոսություններին ներկայւււցվոդ բոլոր պահանջներին: Սեղմագիրն ամբոդջուփե համապւստւււսխւսնում է ւււտենւսխոսույ&յւսնը և արտացոլում է դրա հիմնւսկւսն դրույթները:

ԵզրակացությունԵլնելու} վերր շարադրվածից կւսրելի է եզրակւսցնել, որ Լուսինե Մկրտչի Ծւսռուկյանի «Ֆոտոնիկ կառուցվածքների գրառման և թեսւոավորման նոր եդւսնւսկներ, ււ|իրոէլեկւռրական օպտիկական սոլիտոնների գեներացում և միկրո- ու նանոմասնիկների ֆուոու|որոայիկ գերում բեսեըան փնջի միջոցով» թեմայով Ա.04.21 - «Լագեյաւյին ֆիզիկա” մասնւսգիտությւււմ; թեկնածուական ատենւսխոսությունն իրենից ևերկւսյւււցնում է հիմնավոր և ավարտուն4
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զիւոական աշխատանք: Այն փովին բավարարում Լ I I  ԲՈԿ-ի կողմ՜ից թեկնածուական ատենախոսություններին ներկայացվող ււյւսհանջներին. իսկ նրա հեղինակն արժանի է ԼԼ04.21 - ••Լազերային ֆիզիկա» մասնւսգիաությամբ ֆիզիկաւ1ւււ]9եւքւստիկւսկւսն զիաությունների թեկնածուի աստիճանի շնորհմանր:

զրաոման ն թեստավորման նոր եղանակներ, պիրոէ լեկտյսււկան օպտիկւււկւււն սոլիտոնների զեներացում ե միկրո- ու ևւսնոմււանիկների ֆոաուխլւուսյիկ զերոււէ բեսելյւււն փնջի միջոցով» թեմայով Ա.04.21 «Լազերային ֆիզիկա՛ մասևազիւոությւււմբ ֆիզիկւսմայՑեմատիկւււկան զիաությունների թեկնածուական ատենախոսությւււն վերւսբերյա] վերը շւսրաղրվւււծ կարծիքը:
Օպտիկայի ամբիոնի վարիչ, ՖԳ1Ի տնօրեն

Շաշվի աոնելով վերոնշյալըՈՐՈՇԵՑԻՆ հւսստաաել Լուսինե Մկրտչի Ծաոուկյանի «Ֆոաոևիկ կւսոուցվածքնեյ՜ւի

Ֆ.մ.զ.ղ., պրոֆեսոր'
Լ.Ս. Շովսեփյան
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