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Optics is penetrating more and more in numerous equipment and is significantly affecting 
the modern economy. Good examples are the intensive development of such areas of optics as 
optical holography, optical memories, optical switches, optical waveguides and communication 
systems, optical tweezers etc. The developing of novel methods and techniques for generating 
photonic structures and light matter interaction geometries to optimize such interactions are very 
actual problems today.
Thus, the topic of dissertation devoted to the novel methods for photonic structures recording and 
testing, generation of optical solitons and waveguides with controlled trajectories and photovoltaic 
trapping of micro- and nanoparticles by a Bessel beam is undoubtedly actual.
The experiments were performed in photorefractive lithium niobate crystals providing high 
photorefractive and pyroelectric properties which make them very suitable for numerous 
applications. Experimental results are supported by numerical simulation and/or physical model.

The proposed Dissertation is composed of Introduction. 4 Chapters, followed by Conclusions and 
bibliography (with cited 150 references).

The Introduction is well done and contains the short statements of actuality, tasks, novelty, practical 
value, and statements of the dissertation.

Chapter 1 describes a single Gaussian beam approach in optical holography providing 
simultaneous generation of 2-dimensional (2D) regular optical patterns and recording of a quasi
crystalline refractive lattice structure in the photorefractive cry stal. The method is based on the 
extremely high photorefractive properties of Fe doped lithium niobate (LN:Fe) crystal and realized
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with the use of low milliwatt power cw laser beams. Corresponding underlying physical model is 
elaborated. Model is based on the laser-beam-induced complex lens formation in the 
photorefractive crystal which produces a beam defocusing from its center and focusing on the 
periphery'. Mutual interference of the beams forms the 2D regular optical patterns. The numerical 
simulations performed are in good agreement with experimental results and. more importantly, 
reveals and confirms the complex interference pattern occurring in the medium.
The developed novel method opens a new way for the formation of reconflgurable photonic 
structures in photorefractive materials and elaboration of compact photonic dev ices.

Chapter 2 describes the generation of pyroelectric controlled bending spatial soliton in a 
photorefractive LN:Fe crystal by a Gaussian beam. The method is based on the elegant approach 
of combined action of photovoltaic and pyroelectric effects and seems to me an interesting idea for 
refractive index asymmetric profile formation.
The milliwatt power red beam propagation through a LN:Fe crystal and bending soliton formation 
is controlled by the pyroelectric effect via a 30°C increase of the crystal temperature. The digital 
modeling reproduces well the qualitative pictures.
The long-living waveguiding channels generated in LN:Fe crystal by optical solitons with 

curvilinear trajectory are promising for targeted optical information transfer.

Chapter 3 describes a novel method for the nondestructive optical testing of volume photonic 
structures in photorefractive crystals by application of an external magnetic field. The stability of 
recorded lattices against erasure during the readout by a probe Gaussian beam at the recording 
wavelength for 0 and 0.85 T magnetic fields has been studied. The physical model is discussed, 
based on the approach of small polarons and magneto-resistance effect in an external magnetic 
field to explain the experimental results. The novel magnetic field assisted method of 
nondestructive testing of photonic lattice structures is promising for the use in photonic devices 
and has the advantage to be simply feasible.

Chapter 4 describes a Bessel beam approach for photov oltaic trapping of micro- and nanoparticles 
on iron-doped lithium niobate crystal. The trapping of dielectric microparticles of CaC03. as well 
as silver nanoparticles in glycerin suspension via high contrast photovoltaic fields on the surface 
of LN:Fe cry stal is performed and discussed. The generation of high contrast photovoltaic fields 
on the crystal surface is a result of a volume holographic grating recorded inside the crystal by 
nondiffracting Bessel beam technique. The physical model is developed to explain the 
experimental results.

Each chapter starts with a review of the related literature and finalizes with a summary at 
the end.

The main results of Dissertation are summarized in the Conclusion.

The proposed work is “validated" by the author at various events, including the seminars of the 
Institute for Physical Research of National Academy of Sciences of Armenia; at the FEMTO-ST 
institute. University of Franche-Comte (Besangon. France. 2019); presentation at numerous 
international conferences in Europe and USA.

The main results of the thesis were published in 5 peer-reviewed journals, as well as in SPIE 
proceedings, OS A Technical Digest and the International Conference՝ Books of Abstracts given in 
the List of Publications.

Summarizing the results stated in the Chapters. I can claim that, in general, the thesis contains 
novel, original and interesting results with pronounced practical applications. Dissertation is well



written and results are well presented and illustrated. The work is performed on the high 
experimental level and results are published in the leading optical and physical Journals and 
presented at numerous International Conferences. Lusine Tsarukyan has also a solo paper.

I can emphasize the follow ing achievements of the Dissertation:
1) Elaboration of a novel single Gaussian beam approach in optical holography providing 

simultaneous generation of regular optical patterns and recording of a quasi-crystalline refractive 
lattice structure in the photorefractive cry stal, which is promising for elaboration of compact 
photonic devices.

2) Formation of the long-living waveguiding channels generated in LN:Fe crystal by optical 
solitons with curvilinear trajectory which are promising for targeted optical information transfer.

3) Elaboration of magnetic field assisted nondestructive optical testing of the volume 
photonic structures in photorefractive crystals and encoded information. The investigations allow 
also to reveal the variation of the photoconductivity in a magnetic field by the optical holography 
technique avoiding any direct contact with the crystal, which is a promising technique.

4) Design of the photovoltaic tweezers, based on the Bessel beam technique and LN:Fe 
crystal, which are promising for the elaboration of the lab-on-a-chip devices for study of trapping 
and manipulation of different micro- and nano-objects in real time. This technique could be used 
for biological micro-objects since the alternative pure optical techniques risk to create too much 
light absorption, heating, and destruction of living micro-objects.

However, the PhD thesis has some shortcomings which I would like to mention with 
comments and suggestions:

1) There are some places in dissertation where some more details might be useful, for 
example, the light induced formation of the space charge field or a better introduction into polaron 
concept. I am sure that the candidate thought that these are too simple things, but some people 
might not be familiar with very well.

2) I also think that some more details about the components used might be useful too. for 
example, the type of the CMOS camera, pixel size, etc. However, these are not really very critical 
and I am sure that the corresponding details are in the published articles, while, usually students 
have the tendency to put more details in their thesis.

3) The experimental observation of light pattern formation (sometimes called “spontaneous") 
was observed in many materials, ranging from gazes, liquid crystals and up to crystals (and even 
in LN crystals). If I understand correctly, the authors have observed the more stable or “long- 
living" formation of 2D light patterning in the Fe doped LN crystal. The digital modeling 
reproduces wrell the qualitative picture and reveals the complex interference pattern occurring in 
the medium.

4) There are several cases where the simulation results are presented without the 
corresponding program or script. In North America, it is of common practice to give at least some 
examples of the custom-made programs (e.g„ in Annexes) used by the candidate, just in case, if 
somebody wishes to use the same approach.

5) It is a common practice to report the error bars for the processed data (e.g„ Figure 23. 24. 
26 and similar). I would strongly recommend the candidate to at least try to estimate it and put in 
the figure captions or in the main text.

Abovementioned minor shortcomings do not affect the high quality of dissertation. Certainly, the 
PhD thesis is an important contribution to the fields of optical holography, generation of spatial 
optical solitons and their controlled propagation, and engineering of trapping and manipulation of 
micro- and nanoparticles w ith the use of nondiffracting Bessel beam.



The Summary of the dissertation correctly corresponds to the content of dissertation.

PhD thesis satisfies all requirements of the Supreme Certifying Committee of RA. and its author 
Tsarukyan Lusine Mkrtich undoubtedly deserves the scientific degree of a Candidate of Physical- 
Mathematical sciences.
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With my best regards.

Tigran GALSTIAN 
Ph.D.„ P.Eng.
Professor.
Canada Research Chair « Liquid Crystals and Behavioral Biophotonics ».
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Լավալի համալսարան, Օպաիկայի, ֆոաոեիկայի և լազերի կեևարոև, 
Գիտության և ճարաարազիաության Ֆակուլտետ 
Ֆիզիկայի, ճարտարագիտական ֆիզիկայի և օպտիկայի ամբիոն 
Քվեբեք, Կանադա

ձայ ա սաանի 2աերապեաությաե 
Բարձրագույն որակավորման կոմիտե

15 հոկտեմբերի, 2021 թ.

Թեմա: Պաշտոնական ընդդիմախոսի կարծիքը Լուսինե Մկրտչի ՜Օաոուկյանի «Ֆոտոնիկ 
կառուցվածքների գրառման ե րևստավորման նոր եղանակներ, ււյիրոէլեկտրական 
օպտիկական սոլիտոնների գեներացում ն միկրո- ու նաևոմասևիկևերի ֆոտովոլտայիկ 
գերում բեսևլյան փնջի միջոցով» թեմայով ատենախոսության վերաբերյալ Ա.04.21 ֊  
«Լազերային ֆիզիկա» մասնագիտությամբ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների 
թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար:

Օպտիկան ավելի ու ավելի է ներթափանցում բազմաթիվ սարքավորումների մեջ և 
գգւպիորեն ազդում ժամանակակից տնտեսության վրա: Լավ օրինակներ են 
հանդիսանում օպտիկայի այնպիսի ոլորտների արագ զարգացումը, ինչպիսիք են 
օպտիկական հոլոգրաֆիան, օպտիկական հիշողությունը, օպտիկական փոխարկիչները, 
օպտիկական ալիքատ արերը և հադորդակցմաե համակարգերը, օպտիկական 
լավիտները ե այլն: Ֆոտոնիկ կաոուցվածքների ձևավորման ե լույսի ու նյութի 
փոխազդեցության երկրաչափության նոր եղանակների և մեթոդների զարգացումը 
այսպիսի փոխազդեցությունների օպտիմալացման նպատակով, այսօր հանդիսանում են 
շատ ակտուալ խնդիրներ:

ԼԼյսպիսով ատենախոսության թեման, որը նվիրված է ֆոտոնիկ կաոուցվածքների 
գրառման ե թեստավորման, ղեկավարվող հետագծով օպտիկական սոլիտոնների ու
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ա[իքաաարերի գևեերացմաև ե բևսևլյան փնջի միջոցով միկրո- ու եաևոմասեիկների 
ֆուոովոլաայիկ գերման եոր եղանակներին, անկասկած, ակտուալ է:

Փորձերն իրականացվել են ֆոտոոեֆրակտիվ լիթիումի նիոբատի բյուրեղներում 
օժտված բարձր ֆոտոոեֆրակտիվ ե պիրոէլեկտրական հատկություններով, որոնթ նրանց 
ղարձնում են շատ հարմար բազմաթիւ[ կիրաոություևների համար: Փորձնական 
արղյունթնևրը հաստատկած են թվային հաշվւսրկներով և/կւսմ ֆիզիկական մողելոփ

Աուսջարկվւսծ ւստենւսխոսությունը բաղկաացած է Ներածությունից, 4 Գլուխներից, 
որոնց հաջոյւղում են Եզրակացությունր ե գրականության ցանկը (150 հղումներով):

Ներածությունը լւով է ներկայացված ե պարունակում է արղիակւսևությւսն, 
խնղիրնևրի, նորույթի, կիրւսուսկան նշանակության կարճ շարադրանքը ե 
ատեևախոււության ղրույթները:

Գլուխ 1֊ը նկարագրում է մեկ գաուսյան փնջի մոտեցումն օպտիկական 
հոլոգրաֆիւսյում, որը ւսպահովում է երկչափ 20) կանոնավոր օպտիկական
պւււտկևրնևրի ն բվւսգիբյուրեղւպնի ոեֆրակտիվ ցանցային կաոուցվածքի 
միւսժամւսնւսկյւս ձևավորումը ֆոտոոևֆրւսկտիվ բյուրեղում: Մեթողր հիմնվւսծ է 
երկւսթու| |եգիրվւսծ յիթիամի նիոբատի (Լ.\Փօ) բյուրեղի չափազանց բարձր 
ֆոտոոեֆրւսկտիվ հւստկու թյունների վրա ե իրակւսևցվել է ցածր միլիվւստային 
Ւպորությւսմբ ւսնրնղհւււտ |ագերւպին ճւսոագւսյթի օգտագործմւււմր: Մշւււկւիսծ է 
համաււլաւուսսխան հենքային ֆիզիկակւսն մողելր: Մոգելը հիմնված է ֆոտոոեֆրակտիվ 
բյուրեղում յազերային ճաոագայթու| ինղուկտւ[ած բաղաղրյալ ոսպնյակի ձնւսւխրման 
ւ[րա, որը տալիս է ճւսոագւսյթի ղեֆոկուսացում կենտրոնից ե ֆոկուսւսցում եզրերից: 
ճաոագայթների փոխաղւսրձ ինտերֆերենցիան ձևավորում է 20  կանոնաւխր 
օպտիկական պատկերներ: Իրականացված թվային սիմուլյացիաները համընկնում են 
փորձնակւսն ւսրղյունքների հետ և, որ շատ կւսրևոր է. բացւսհւսյտում և հւսստւստում են 
բարղ ինտերֆևրևնցիոն ււրստկևրի ձևավորվումը միջավւսյրում:

Մշւսկված նոր եղանակը նոր ուղի է բացում ֆոտոոեֆրակտիւ[ նյութերում 
վերւսկազմավորվող ֆոտոնիկ կաոուցւյածքների ձևավորման և կոմպակտ ֆոտոնիկ 
սարքերի մշակմւսն համար:

Գլուխ 2-ը ևկւսրւսգրում է գաուսյան փնջի միջոցով ֆոտոոեֆրակտիվ ԼԻեՒԺ 
բյուրեղում ււլիրոէլեկտրւսկւււնությւսմր ղևկաւիորվող կորւսգիծ տարւսծւսկւսն սոփտոնի 
ձևավորումը: Եղանակը հիմնվւսծ է ֆոտոոեֆրակտիվ և ւղիրոէլեկտական երևույթների 
համատեղ ազղեցության նուրբ մոտեցման ւ[րա, և, ըստ իս, հւսնղիսանում է հևտւսքրքիր 
մտւսհաղացում բեկման ցուցչի անհամատակ՜ւ պրոֆիլի ձևաւիւրման համար:

Միլիվատայիև հցորությւսմբ կւսրմիր ճաուսգւսյթի տարածոււփ LN:Fe բյուրեղի 
ևրկւււյնքով և կորւսգիծ սոփտոնի ձևւււվորումր ղևկավւսրվել է պիրոէլևկտրակւսն երևույթի 
միջոցով ւււպւււհու)ևլու[ բյուրեղի ջերմւսստիճւսնի 30 Օու| աճ: Թլիպին մողևլւսւխրումը 
լավ ւխրարտաղրում է բարձր որակի պւււտկևրնևրր:

ԼԻնեՆ բյուրեղում կորագիծ հետագծով օպտիկակւսն սոլիտոևների միջոցով 
գենևրացված ևրկւսր կյանքի տևողությւսմբ ալիքատարային ուղիները հեուսևկւււրւսյին են 
օպտիկւսկան ինֆորմւսցիւսյի հւսսցեագրվւսծ փոխանցմւսն համար:

Գլուխ 3-ը նկարագրում է նոր եղւսնակ ֆոտոոեֆրակտիվ բյուրեղներում 
ծակալային ֆոտոնիկ կաոուցվածքների չքայքայող օպտիկական թեստավորման համար
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V *

արտաքին մագնիսական դաշտի կիրառմամբ: Ուսումնասիրվել է գրւսռված ցւսևցի 
կայունությունը ջնջման նկատմւսմր գրաոման ւսլիքի երկարությամբ ւիորձնւսկւսն 
գաուսյւսն փնջով թեսաււււ[որմւսև ըևթւսցքում, 0 և 0.85 Տ մագնիսւսկւսն դաշտերում: 
Փորձնւսկւսն ւսրդյունքևերը րւսցւստրևլու հւսմւսր քննարկել է ֆիզիկւսկւսն մոդել, որը 
հիմնկւսծ է փոքր ւդոյյւսրոնների մոտեցմւսև ն մագնիսական դաշտում 
մագնիսադիմադրության երևույթի ւ[րա: Մագնիսական դաշտի կիրաոմամք ֆոտոնիկ 
ցանցային կաոուցվածքների չքայքայող թեստավոըման նոր եղանակը խոստումնալից է 
ֆոտոնիկ սարքերում օգտագործման համար և ունի հեշտությւււմբ իրագործվելու 
առավելություն:

Գլուխ 4-ը նկարագրում է քևսնրան փնջի մոտեցումը երկաթով լեգիրված լիթիումի 
նիոբատի բյուրեղի մւսկերնույթի վրա միկրո- և նւսնոմւսսնիկների ֆոտովոլտայիկ 
գերման համար: Իրականացվել ն քննարկվել է Լ \ : ք՜մ բյուրեղի մակերևույթի վրա բարձր 
կոնտրաստով ֆոտովոլտայիկ դաշտերի միջոցով Ն3(10՝-ի դիէլնկտրիկ
միկրոմասևիկնևրի, ինչպես նաև գլիցերինի լուծույթում արծաթի ևանոմասնիկների 
գերումը: Բյուրեղի մակերևույթի վրա բարձր կոնտրաստով ֆոտովոլտայիկ դաշտերի 
ստևդծումր հանդիսանում է չդիֆրակտվող բեսերան փնջի տեխնիկայի միջոցով 
բյուրեղում գրառված ծավալային հոլոգրաֆիակւսն ցանցի արդյունք: Մշակվել է 
ֆիզիկւսկւսն մոդեյ ւիորձևւսկան ւււրդյունքներր բացատրելու հւսմւսր:

Յուրաքւււնտյուր գլուխ սկսվում է գրականությանը վերաբերող ակնարկով ե վերջում 
ավարտվում ամփուիմամր:

Ատենւսխոսությւսն հիմնական ւսրդյունքևերը ամփոփված են Եզրակւսցությւսև մեջ:

Ներկայացված աշխատանքը հեղինակի կողմից «ւիսվևրացվել է» տարբեր 
միջոցոռումնևրում ներառյալ սեմինարները ձձ ԳԱՄ Ֆիզիկական հետազոտությունների 
ինստիտուտում, Լւսոօհօ-ՕՅրոէօ համալասարանի եեձՄՕ-ՏՖ ինստիտուտում (Բեզաևսոն, 
Ֆրւսևսիա, 2019թ.), Եվրուդայում և ԱՄՆ-ում տարբեր միջազգային գիտաժողովների 
զեկույցներում:

Ատենախոսությւսն հիմնական արդյունքները հրատարակվել են 5 գրախոսվող 
ամսագրերում, ինչպես նաև ՏԲ1£ Րրօօօօճւ^տ֊ում ՕՏ.\ ւմօհաօսւ Digest-nւմ և միջազգային 
գիտաժոդուիւևրի ժողովածուներում, որոնք բերված են հրապարակումների ցանկում:

Ամփոփևլու[ գլուխներում շարադրված ւսրդյունքևերը կարորլ եմ պնդել, որ, 
ընդհանուր ւսռմամբ, ւստենւսխոսությունր պարունակում է նոր, յուրօրինւսկ և 
հետաքրքիր ւււրդյունքնևր րևդգծւ1ած գործնական կիրառություններում 
Ատենախոսությունը լււււ} է գրված ն արդյունքները լավ ներկայացված և պատկերված են: 
Աշխատանքն իրականացվել Լ բարձր փորձարարական մակարւլակով և արդյունքները 
հրատարակվել են օպտիկայի ու ֆիզիկայի առաջատար ամսագրերում և ներկայացվել են 
տւսրբեր միջազգային գիտւսժոդովներում: Լուսինե Ծառուկյւսնն ունի նւսև միահեղինակ 
հոդւիսծ:

Կւսրոդ եմ ընդգծել ւստևնախոսւսթյան հետևյալ ձեռքբերումները

1) Մեկ գաուսյան նինջի նոր մոտեցման մշակումը օպտիկական հոլոգրաֆիայում, 
ապահովելու} միաժամանակյա կանոնւսվոր օււլտիկւսկւսն ւդւստկերների ձևաւխրումը և 
քվազիբյուրեղային ռեֆրակտիվ ցանցւսյին կւսռուցվածքի գրառումը ֆոտոռևֆրակտիւ[ 
բյուրեղում, որը խոստումնւսլից է կոմպակտ ֆոտոնիկ տորքերի մշւսկմւսն համւսր:
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2) Լ!\1:քօ բյուրեղում երկար կյանքի տևողությամբ ալիքատարների ձևավորումը 
կորագիծ հետագծով ասոլիտոննևրի միջոցով, որոնք խոստումնալից են օպտիկական 
ինֆորմացիայի հւսսցեգրւիսծ ւիոխւսևցմաև համար:

3) Մագնիսական ղաշտի աջակցությամբ ֆոտռռեֆրակտիւ[ բյուրեղում ծավալային 
ֆոտոնիկ կառուցվածքների ե կողավորված ինֆորմացիայի չքայքայող օպտիկական 
թեստաւխրման մշակումը: ձեաազոտությունները թույլ են տալիս նաև բացահայտ ել 
մւսգնիսական ղաշտում ֆոտոհաղորղակաևությաև փոփոխությունը օպտիկական 
հոլոգրւսֆիւսյի տեխնիկւսյի միջոցով բացառելով բյուրեղի հետ որևէ անմիջական հււլումը, 
որը հեռանկարւսյին եղանակ Լ:

4) Բեսելյան փնջի տեխնիկայի ե ԼՀմն բյուրեղի հիման վրա ֆոտովոլտայիկ 
լավիտների ղիզայևր, որը հեռանկարային է Եև-օո-Յ֊օհփ սարքերի մշակման ե իրական 
ժամանակներում տւսրբեր միկրո֊ և նանոօբյեկտնևրի գերման ե տեղաշարժման 
հետւսզոտման համւսր: Այս տեխնիկան կարող ե օգտագործվել կեևսւսբանակւսև 
միկրոօրյեկտների համար, քւսնի որ այլընտանքւսյին մաքուր օպտիկական եղանւսկները 
կարող են հանգեցնել չափազանց մեծ լույսի կլանման ե կենդանի միկրոօբյեկւոնեկտի 
տաքացմւււն ե քայքւսյմւսև:

Այնուամենայնիվ ատենախոսությունը անի որոշ թերություններ, որոնք 
կցանկանայի նշել դիտողություններով ե առաջարկություններով

1) Ատենախոսությունում կան որոշ մասեր, որտեղ ավել շատ մանրամասնումներր 
կարող էին օգտւսկար լինել, օրինակ լուսամակածւյած տարածական լիցքային ղաշտի 
ձևավորումը կամ պոլյարոնի հասկացության ավելի մանրամասն ներկայացումը: 
ձամոգվւսծ եմ, որ թեկնածուն կարծում էր, որ սրանք շատ պարզ բաներ են, բայց որոշ 
մարզիկ կարող են լաւ{ ծանոթ չլինել ղրանց:

2) Ես նւսե կւսրծում եմ, որ օգտագործվող բաղադրիչների մասին ավելի շատ 
մանրամասնևրը նույնպես կարող էին օգտակար լինել, օրինակ CMOS տեսախցիկի 
տեսակը, պիքսելի չափսը ե այլն: Այնուամենայնիվ սրանք շատ կրիտիկական չեն, ե 
համոզված եմ, որ համապատասխան մաևրամասները կան հրատարակված 
հողվածներում, մինչղևռ ուսանողները սովորաբար հակված են ավելի շատ 
լքւսևրամասևևր ներկւսյւււցնել իրենց ատենախոսության մեջ:

3) Լուսային պատկերի ձևավորման փորձնակւսն ղիտարկումը (որոշ դեպքերում 
կոչվում են «սպոնտան») նկատվել է շատ նյութերում սկսած գազերից, հեղուկ 
բյուրեղներից մինչև բյուրեղներ (և նույնիսկ Լ1\! բյուրեղներում): Եթե ես ճիշտ եմ 
հասկացել, հևղինակնևյւը դիտւսրկևլ են էօ-ու| լեգիրված LN բյուրեղում ավելի կայուն և 
«երկար կյանքի ւոևողությւսմբ» 2Մ լուսային պատկերների ձևավորում: Թվային 
մոդելավորումը լավ վերարւոաղրում է որակական ւղատկերը և բացահայտում 
միջավայրում տեղի ունեցող յուրահատուկ ինտևրֆերեևցիոև պատկերը:

4) Կան մի քանի դեպքեր, երբ սիմուլյացիայի արդյունքները ներկայացված են 
առանց համապատասխան ծրագրի կւսմ նկւսրագրի: ձյուսիսային Ամերիկայում 
րնղհանուր պրակտիկա է տալ թեկնածուի կողմից օգտագործված կոմերցիոն ծրագրի 
որոշ օրինակներ (օրինակ հավելվածներում) այն դեպքի համար, երբ որևէ մեկը 
կցանկանա օգտագործել նման մոտեցումը:

5) Ընդհանուր ււյրակւոիկւս է մշակված տվյալների համար սխալների տիրույթը 
ներկայացնելը (Օրինակ Նկար 23, 24, 26 և նմանատիպ): Ես խորհուրդ կտայի
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թեկնածուիե անպայման փորձել գնահատել դրանք և աեղադրել նկարի նկարագրի կամ 
հիմնական աեքսաի մեջ:

Վերը նշված փոքր թերությունները չեն ազդում ատենախոսության բարձր որակի 
վրա: Ատենախոսությունը, անկասկած, կարևոր ներդրում ունի օպտիկական
հոլոգրաֆիայի, տարածական օպտիկական սոլիտոնների գեներացման ու նրանց 
գեկավարվոդ տարածման ե չդիֆրակտվող քեսելյաև փնջի օգտւսգործմամբ միկրո֊ ու 
նանոմւսսնիկնևրի գերման և ղեկավարման ճւսրտարագիտության բնագավառներում:

Ատենախոսության սեղմագիրը ճշգրիտ համապատասխւսևում է 
ատենախոսության բովանդակությանը:

Ատենախոսությանը բավարարում է ձձ Բարձրւսգույն որակավորման կոմիտեի 
պւսհաևջնևրիև, ե ևրւս հեղինակ Լուսինե Մկրտչի Ծաոուկյաևը. անկասկած, արժանի է 
ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի գիտակւսն աստիճանի:

ձւսքգան քներով 
Տիզրան ԳԱԼՍՏՅԱՆ
ԲհՕ , Ֆիզիկայի ե ճրւոարազիւոության Պրոֆեսոր.
Կանադայի «-.եղուկ Բյուրեղներ ե Վարբազծային Բիոֆոտոնիկա» Ընկերության 
Նախագահ:

ճայ երեն թարգմանությունը նույնական է անգլերեն բնօրինակի հետ 
մաստ ատ ում եմ,

/ *  ԳԱԱ ՖձԻ գիտական քարտուղար, ֆ.մ.գ.թ. 

01 Նոյեմբերի, 2021 թ.

Պ. Ա. Մաևթաշյան
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