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Նախագծով 2018թ. կատարված աշխատանքների

համառոտ հաշվետվությունը 240

ստորաբաժանման կողմից:
1. Փնջի պրոֆիլի չափման նպատակով հիմնավորված, նախագծված և արտադրված է
նոր տեսակի լարային մոնիտորներ
Առաջին անգամ տատանվող լարի ռեզոնանսային թիրախի մեթոդի օգտագործմամբ
կատարվել է բարակ փնջի պրոֆիլավորում: Խնդիրը հատկապես ակտուալ է
մասնիկների կոլայդերների և էլեկտրոնային փնջերի միջոցով ստացվող
էլեկտրամագնիսական
ճառագայթման
աղբյուրների
համար:
Չափումներն
իրականացվել են մինչև 0.1 մմ տրամագծում ֆոկուսացված լազերային փնջի վրա:
Պրոֆիլի վերականգնման համար օգտագործված ալգորիթմը ներառում է չափման
համակարգի ուշացման հետ կապված ժամանակային ճշգրտումները: Այնուհետև
կատարվել է էլեկտրոնային համակարգի էական բարելավում: Չափման համակարգի
ժամանակային բնութագիրը նախկին 240 մկվ իջեցվել է մինչև 16 մկվ, ինչը թույլ է
տվել կատարել պրոֆիլի չափումները արանց մաթեմաթիկական ճշտման ալգորիթմի
օգտագործման: Առաջարկը կիրառվել է լազերային ֆոկուսացված փնջերի վրա:
Տարբեր կետերում չափումների արդյունքում ստացվել է լազերային պրոֆիլի
բացարձակ տվյալները /մոտ 70 մկմ ընդհանուր չափերով/: Աշխատանքը կատարվել է
Intense Beam and Accelerator Laboratory Department of Physics Ulsan National Institute of
Science and Technology (UNIST) համագործակցությամբ (Լաբորատորիայի ղեկավար՝
Պրոֆ. Մ. Չունգ): Աշխատանքի արդյունքները պատրաստվում են REVIEW OF
SCIENTIFIC INSTRUMENTS ամսագրում տպագրության համար [1, 2]:
Մշակվել է նոր ալգորիթմ, որը թույլ է տալիս ռեզոնանսային թիրախ տատանվող
լարի մեթոդը օգտագործել այն դեպքերում, երբ սքանավորման արագությունը շատ
ավելի մեծ է լարի սեփական տատանումների արագությունից: Ստացված
արդյունքները պատրաստվում են տպագրման ИЗВЕСТИЯ. НАН АРМЕНИИ, ФИЗИКА
ամսագրում [3]:
Տեսական բաժանմունքի հետ համագործակցությամբ շարունակվել են հետազոտվել
սինքրոտրոնային
ճառագայթման
տարածա-ժամանակային
ստրուկտուրան:
Գնահատվել է գերլուսային արագությամբ շարժվող մասնիկի էլեկտրամագնիսական
դաշտի տարածական բաշխվածությունը: Կառուցվել և ուսումնասիրվել են
գերլուսային սինքրոտրոնային ճառագայթման էլեկտրական դաշտի ուժագծերը:
Նշվել է, որ արագացուցիչներում այդպիսի պատկերներ առաջանում են սովորական
սինքրոտրոնային
ճառագայթման
վակուումային
խցիկներից
արտոցոլման
արդյունքում: Աշխատանքների արդյունքները տպագրվել են [4]:

2. Լայնագտի Օպտիկական նյութերի սպեկտրալ հատկությունների ուսումնասիրում:

2018 թվականի ընթացքում իրականացվել են նոր տիպի լայնագոտի նյութերի
լյումինեսցենցիոն
սպեկտրոսկոպիայի
ուսումնասիրություններ
Ցածր
Ջերմաստիճանային Ֆոտոլյումինեսցենցիայի Փորձարարական սարքավորման
օգնությամբ: Մասնավորապես ուսումնասիրվել են նոմինալ մաքուր և տարբեր
իոններով (այդ թվում հազվագյուտ հողային իոններ) ակտիվացված HfO2, ZrO2,
Y3Al5O12(YAG) լայնագոտի նյութերի սպեկտրալ հատկությունները և դրանց
կախվածությունը
ինչպես
ստացման
եղանակից
(մեթոդից,
աճեցման
ջերմաստիճանից), այնպես էլ արտաքին ազդեցություններից (գրգռման աղբյուրից,
ուսումնասիրման ջերմաստիճանից): Ուսումնասիրությունները կատարվել են
մթնոլորտային և վակուումի պայմաններում ջերմաստիճանի 80-600 K տիրույթում
ինչը հատկապես էական է ջերմաստիճանային կախվածություն ունեցող պրոցեսների
ուսումնասիրման համար: Նշված նյութերը մեծ կիրառություն կարող են ունենալ
լուսավորության, գրանցման, անվտանգության համակարգերում, ինչպիսիք են
լուսադիոդները,
դետեկտորները,
պաշտպանիչ
շերտերը,
համակարգչային
տոմոգրաֆիան բժշկության մեջ և այլն: Այս տեսանկյունից հատկապես կարևոր է
նշված նյութերի էլեկտրոնային հատկությունները և նրանցում տեղի ունեցող
պրոցեսները:
3. Հիդրոթերմալ

միկրոալիքային

մշակմամբ

ստացված

սիլիկատային

նյութերի

ֆիզիկաօպտիկական հատկությունների կոմպլեքս ուսումնասիրում:

Ուսումնասիրվել է ճառագայթման ազդեցությունը ջերմակարգավորիչ շերտերի
հատկությունների վրա, ինչպես օրինակ վիլլեմիտի, ZnOSiO2 և ZrO2SiO2, ինչպես նաև
չափվել
են
դիֆուզիոն
անդրադարձման
գործակիցները:
Ճառագայթային
դիմացկունությունը գնահատվել է հաշվի առնելով կլանման փոփոխությունը՝ αs (Δ αs)
1 Կվ հզորությամբ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման ազդեցության տակ: Ցույց
է տրվել, որ ֆիզիկական հատկությունները պահպանվում են թույլատրելի
փոփոխությունների սահմաններում անգամ բավական երկար ճառագայթային և
ջերմաստիճանային ազդեցության տակ: Իրականացվել են համապատասխան
արագացված իմիտացիոն փորձարկումներ, ինչպես օրինակ տիեզերական
պայմանները՝ նմուշների ճառագայթումը 5 ՄէՎ և 20 ՄէՎ էներգետիկ էլեկտրոններով
1017 էլ/սմ2 չափաբաժնով 300 Կ ջերմաստիճանում: Ըստ ճառագայթման և բաց
թողնման սպեկտրերի կախված արտաքին պայմաններից որոշվել է ստացված
պիգմենտների ճառագայթային դիմացկունությունը:
Բացի վերոհիշյալը իրականացվել են նաև հիդրոթերմալ միկրոալիքային
մշակմամբ ջերմակարգավորիչ շերտերի համար նոր մեթով ստացված սիլիկատային
նյութերի
(ZnOSiO2,
ZrO2SiO2)
սպեկտրոսկոպիկ
ուսումնասիրություններ:
Իրականացվել են ինչպես ճառագայթման և գրգռման, այնպես էլ կլանման
սպեկտրերի
չափումներ
և
հետազոտություններ
ինֆրակարմիր-տեսանելիուլտրամանուշակագույն սպեկտրալ տիրույթում: Ուսումնասիրվել է էլեկտրոնային
փնջի ազդեցությունը նշված նյութերի վրա:

4. Տարբեր իմպուլսներով էլեկտրոնային փնջերի կիրառումը սիլիկոնային բյուրեղներում
ճառագայթային արատների առաջացման համար

Ոսումնասիրվել են 4-50 ՄէՎ էներգիայի և տարբեր իմպուլսի տևողությամբ
էլեկտրոններով
ճառագայթահարված
սիլիցիումի
(n-Si)
բյուրեղների
էլեկտրոֆիզիկական հատկությունները: Հոլլի էֆեկտի մեթոդիկայի օգտագործմամբ
չափվել
են
հիմնական
հոսանքակիրների
կոնցենտրացիայի
և
նրանց
շարժունակության ջերմաստիճանային, ինչպես նաև ճառագայթահարման դոզայից
ունեցած կախումները: Այդ տվյալներից որոշվել են լիցքակիրների էներգետիկական
մակարդակները կիսահաղորդչի արգելված գոտում, որը թույլ է տալիս բնորոշելու
ճառագայթահարային արատների ֆիզիկական բնութը:
Պարզաբանվել
է
էլեկտրոններով
ճառագայթահարման
իմպուլսի
տևողության դերը բյուրեղի կառուցվածքային արատագոյացման մեջ, որն
արտահայտվում է սիլիցիումի բյուրեղի էլեկտրաֆիզիկական հատկությունների
պահվածքի մեջ: Մասնավորապես, ցույց է տրվել, որ գերարագ ճառագայթահարման
դեպքում (իմպուլսի տևողությունը 10-12 – 10-13 վրկ) ջերմային պրոցեսներ չեն
հասցնում առաջանալ (զարգացման տևողությունը 10-6 –10-7 վրկ), որը բերում է
ընկնող ճառագայթահարման էներգիայի համարյա լրիվ փոխանցմանը սիլիցիումի
ատոմներին,
որն
էլ
մեծացնում
է
կլաստերագոյացման
առաջացման
հավանականությունը (տվյալ դեպքում A-կենտրոնների՝ թթվածնի ատոմ+սիլիցիումի
ատոմի վականսիա): Մինչդեռ միկրովայրկյանային ճառագայթահարման ժամանակ,
(որը համընկնում է ջերմային պրոցեսի տևողության հետ) տեղի է ունենում միայն
պարզ կետական արատների առաջացում՝ չնայած ճառագայթահարման միևնույն
էներգիային: Այս երևույթը անվանվել է պինդ մարմնում ճառագայթային
արատագոյացման
նուրբ
ստրուկտուրա:
Կազմվել
է
ճառագայթային
արատագոյացման ժամային շկալա, որը շատ կարևոր է ընդհանրապես
ճառագայթային արատագոյացման պրոցեսների դիտարկման համար:
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