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ՋԵՐՄԱԱՌԱՆՁԳԱԿԱՆ ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ԻՆԴԻԿԱՏՈՐՈՎ ՄԱՆՐԱԴԻՏԱԿԻ 

ՄԻՋՈՑՈՎ ԷԼԵԿՏՐԱՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ԴԱՇՏԵՐԻ ԵՎ ՋԵՐՄՈՒԹՅԱՆ 
ԱՐՏԱՊԱՏԿԵՐՈՒՄԸ 

 
Արդի ժամանակներում տեխնոլոգիաների զարգացմանը զուգընթաց սարքերի 

չափերն աստիճանաբար փոքրանում են։ Այժմ դրանց չափերը տատանվում են մի 
քանի միկրոմետրից մինչև տասնյակ նանոմետրերի տիրույթում: Չափերի փոքրաց-
մանը զուգընթաց մեծանում է նաև սարքերի արագագործությունը: Սակայն, այս 
ամենի հետ մեկտեղ առաջանում են խնդիրներ, որոնք բացասական ազդեցություն են 
թողնում սարքերի աշխատանքի վրա. օրինակ՝ տեղային տաքացումները, էլեկտրա-
մագնիսական ինտերֆերենցիան և այլն [1-3]: Նման խնդիրների հետազոտությունը 
հնարավորություն կտա իրականացնելու սարքերում դեֆեկտների վաղօրոք հայտնա-
բերում և անցանկալի հետևանքների վերացում: Այս աշխատանքում նկարագրվող 
ջերմաառաձգական օպտիկական ինդիկատորով մանրադիտակը (ՋԱՕԻՄ) թույլ է 
տալիս լուծելու վերոհիշյալ խնդիրները՝ ի հաշիվ մեծ լուծունակությամբ արտապատ-
կերման հատկության: Կախված ինդիկատորի նյութի հատկություններից՝ ՋԱՕԻՄ-ը 
կարող է արտապատկերել ինդիկատորի վրա ջերմային բաշխումը, որը կարող է լինել 
մի քանի երևույթի հետևանք՝ 1) նմուշում ջերմային բաշխումը, 2) նմուշի էլեկտրական 
կամ մագնիսական դաշտերի ինդիկատորի հետ փոխազդեցության արդյունքում 
առաջացող ջերմային բաշխումը: 
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Նկար 1. ՋԱՕԻՄ փորձի սկզբունքային սխեման 

 
Փորձի նկարագրությունը. Նկար 1-ում պատկերված է ՋԱՕԻՄ-ի փորձարա-

րական սխեման: Օպտիկական ինդիկատորն (ՕԻ) ապակի է, որի վրա նստեցված է 
նանոմետրական հաստություն ունեցող էլեկտրամագնիսական ճառագայթումը կլա-
նող շերտ: Ընկնող լույսը սկզբում գծային բևեռացվում է հարթ բևեռացուցիչով, ապա 
հեղուկ բյուրեղային մոդուլյատորով մոդուլացվում է աջ կամ ձախ շրջանային բևեռաց-
ված ալիքի: Ինդիկատորով անցնելուց հետո և կլանիչ շերտից անդրադառնալու 
հետևանքով ալիքը փոխում է բևեռացումը շրջանայինից էլիպտիկ: Այդ փոփոխութ-
յունը գրանցվում է «CCD» տեսախցիկն ընկնող լույսի ինտենսիվության փոփոխության 
շնորհիվ: 

Նկար 2-ում ցուցադրվել է մանրադիտակի աշխատանքի սկզբունքը: Երբ սարքը 
գտնվում է աշխատանքային վիճակում, ունի ջերմային կամ էլեկտրամագնիսկան 
ճառագայթում: Այդ ճառագայթումը՝ շնորհիվ ինդիկատորի հատկությունների, ընտ-
րողաբար կլանվում է ՕԻ-ի կլանող շերտում: Կլանման արդյունքում կլանող շերտում 
առաջանում է ջերմության անջատում, որն էլ տարածվելով ջերմաառաձգական 
միջավայրով, առաջացնում է ջերմամեխանիկական լարվածություններ: Երբ շրջա-
նային բևեռացված լույսն ընկնում է մեխանիկական լարվածությամբ միջավայրի վրա, 
փոխում է իր բևեռացումը շրջանայինից էլիպտիկի: Այս երևույթը կոչվում է լուսա-
առանձգական երևույթ: Քանի որ «CCD» տեսախցիկն իրականացնում է ՕԻ-ի գծային 
երկբեկման մշտադիտարկում, ապա դրա շնորհիվ հնարավոր է դառնում գրանցել ՕԻ-
ի մեխանիկական լարվածությունը: ՕԻ-ից անդրադարձած էլիպտիկ բևեռացմամբ 
լույսն անցնում է 900 և 450 կողմնորոշմամբ վերլուծիչով՝ գրանցվելով «CCD» տե-
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սախցիկով: Տեսախցիկի մշտադիտարկման արդյունքում գրանցվում է հետազոտվող 
սարքի պատճառով օպտիկական ինդիկատորում առաջացած գծային երկբեկման 
փոփոխությունը: 

 
Նկար 2. Չափումների սկզբունքային սխեման 

 

Տվյալ աշխատանքում, օգտագործելով երկբեկման չափումները, կատարվում են 
ՕԻ-ում մեխանիկական լարվածության և ջերմային բաշխվածությունների հաշվարկ-
ներ [4-7]: Քանի որ արտապատկերվող օբյեկտին համապատասխանող ջերմային 
աղբյուրը բաշխված է վերջավոր տիրույթում, ապա աղբյուրի ջերմային բաշխվա-
ծության համար կարող ենք գրել՝ 

 

2 ,        (1) 

որտեղ՝ -ն ջերմային աղբյուրի բաշխվածությունն է,  և  ինդիկատորում 
նորմալ և սահքի լարումներով պայմանավորված գծային երկբեկման բաշխվածութ-
յուններն են, իսկ -ն հաստատուն է, որը կախված է ընկնող լույսի ալիքի երկա-
րությունից և ՕԻ-ի հատկություններից: 

Տեսություն. Գրանցված տվյալների միջոցով աղբյուրում ջերմային բաշխվա-
ծությունը վերականգնելու համար ներմուծվում են հետևյալ ֆունկցիաները, որոնք 
ներկայացնում են ջերմային լարումներով՝ [8] 

 

, , , ,     (2) 

որտեղ՝ ,  և -ն լարման թենզորի բաղադրիչներն են, -ն ջերմաս-
տիճանային բաշխվածությունն է, ,  և -ն՝ համապատասխանաբար ջերմային 
ընդարձակման գործակիցը, Պուասոնի գործակիցը և Յունգի մոդուլը, իսկ -ն 
լարման Ֆունկցիան է և բավարարում է հետևյալ հավասարմանը՝ 

 

,         (3) 
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(2) հավասարումներից լարման ֆունկցիայով կարող են արտահայտվել լարման 
բաղադրիչները՝ 

 

2 , 2 ,    (4) 

Ինդիկատորում նորմալ և սահքի լարումներով պայմանավորված՝ գծային 
երկբեկման բաշխվածությունները մեխանիկական լարումներով արտահայտված 
որոշվում են հետևյալ հավասարումներով՝ 

 

, 2 ,       (5) 

որտեղ՝ -ը լարման օպտիկական հաստատունն է, -ն՝ ընկնող լույսի ալիքի 
երկարությունը, իսկ -ն՝ ինդիկատորի հաստությունը: (4) և (5) հավասարումների 
կապը տրվում է հետևյալ հավասարմամբ՝ 

 

, ,     (6) 

Եթե ջերմային աղբյուրը ստացիոնար է, ապա ջերմահաղորդականության 
հավասարումից ջերմային բաշխվածության համար կարելի է գրել՝ 

 

,        (7) 

որտեղ՝ , -ն ջերմային աղբյուրի խտությունն է, իսկ -ն ինդիկատորի 
էֆեկտիվ ջերմահաղորդականությունը: (6) և (7) հավասարումներից ստացվում է (1) 
հավասարումը, որն արտահայտում է աղբյուրի ջերմային բաշխվածությունը՝ 

 

2 :       (8) 

Արդյունքներ և քննարկում. Նկար 3-ում բլոկ-սխեմայով պատկերված է տվյալ-
ների ընդունման և հավաքագրման քայլերի հաջորդականությունը: Չափման յուրա-
քանչյուր քայլում CCD տեսախցիկով գրանցվում այնուհետև ծրագրի միջոցով միջի-
նացվում է 100 կադր: Դրանից հետո համակարգը միացնում է նմուշի հոսանքը և 5 
վայրկյան սպասում է, որ ինդիկատորում ջերմաստիճանը հաստատվի, ինչից հետո 
կատարվում է նույն քանակությամբ կադրերի գրանցում և միջինացում: 
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Նկար 3. Տվյալների հավաքագրման քայլերի հաջորդականությունը 

 
Երկրորդ միջինացումն ավարտելուց հետո համակարգն անջատում է նմուշի 

հոսանքը և նորից սպասում է հինգ վայրկյան ջերմաստիճանի հաստատմանը: Վերջ-
նական արդյունք ստանալու համար ամբողջ ցիկլը կրկնվում է 10-ից 100 անգամ, ինչի 
արդյունքում նորից տեղի է ունենում միջինացում: 

 

 
 

Նկար 4. ՋԱՕԻՄ-ի միջոցով արտապատկերված հարթ միկրոշերտավոր ալիքատարի 
ջերմային բաշխումը 1 ՄՀց աշխատանքային հաճախության դեպքում 

 
Նկար 4-ում ցույց են տրվել ՋԱՕԻՄ համակարգով հարթ միկրոշերտավոր 

ալիքատարի ջերմության արտապատկերման արդյունքները: Նկարից ակնհայտ 
երևում է, որ ջերմությունը կենտրոնացված է հաղորդչի անկյունային հատվածներում, 
որտեղ մեծ են օհմական և ալիքային դիմադրությունները: Չափումների ժամանակ 
նմուշի և ՕԻ-ի հեռավորությունը պահվել է նույնը: Նշենք, որ ջերմային բաշխման 
պատկերը փոխվում է հաճախության փոփոխության հետ: 

Եզրակացություն. Տվյալ աշխատանքում ներկայացվեց էլկտրամագնիսական 
դաշտերի և ջերմության արտապատկերումը ջերմաառանձգական օպտիկական 
ինդիկատորով մանրադիիտակի (ՋԱՕԻՄ) միջոցով: Ստացված արդյունքները ցույց 
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են տալիս, որ ՋԱՕԻՄ-ն արդյունավետ է սարքերում և չիպերում դեֆեկտների, 
խզումների, էլեկտրամագնիսական ինտերֆերենցիայի հայտնաբերման հարցում: 
ՋԱՕԻՄ-ը տարածական մեծ լուծունակության շնորհիվ թույլ է տալիս մեծ զգայու-
նությամբ արտապատկերելու նմուշի ջերմային և էլեկտրամագնիսական դաշտերի 
բաշխվածությունները: Կախված օպտիկական ինդիկատորի նյութից՝ այն հնարա-
վորություն է տալիս արտապատկերելու դաշտի համապատասխան բաղադրիչը: 
Խնդրի դրվածքից ելնելով՝ ՋԱՕԻՄ–ը հնարավորություն է տալիս մեծացնելու չափում-
ների նրբությունն ի հաշիվ միջինացվող տվյալների քանակի մեծացման: Իր լավ 
հատկանիշներին զուգահեռ այն ունի պարզ կառուցվածք և բաղադրիչների համե-
մատաբար ցածր արժեք, ինչն ավելի է մեծացնում հետաքրքրությունն այս մանրա-
դիտակի նկատմամբ: 
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Մինասյան Բիլլի 
 

ՋԵՐՄԱԱՌԱՆՁԳԱԿԱՆ ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ԻՆԴԻԿԱՏՈՐՈՎ ՄԱՆՐԱԴԻՏԱԿԻ 
ՄԻՋՈՑՈՎ ԷԼԵԿՏՐԱՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ԴԱՇՏԵՐԻ ԵՎ ՋԵՐՄՈՒԹՅԱՆ 

ԱՐՏԱՊԱՏԿԵՐՈՒՄԸ 
Բանալի բառեր՝ օպտիկական ինդիկատոր, ջերմամեխանիկական 

լարվածություններ, լուսաառաձգական երևույթ, մեխանիկական լարվածություն, 
գծային երկբեկում։ 

 
Այս աշխատանքում ներկայացվել է ջերմային և միկրոալիքային դաշտերի 

արտապատկերումը ջերմաառանձգական օպտիկական ինդիկատորով մանրադի-
տակի միջոցով (ՋԱՕԻՄ): Չափումների առանցքային տարրն օպտիկական ինդիկա-
տորի (ՕԻ) մակերեսից լույսի փնջի անդրադարձման արդյունքում բևեռացման փո-
փոխությունն է շրջանայինից էլիպտիկի: Արտապատկերումը կարող է նկարագրել 
նմուշի մակերեսի ջերմային բաշխվածությունը՝ ջերմափոխանակության կամ նմուշի 
էլեկտրամագնիսական դաշտերի մոտիկ գոտում ՕԻ-ի հետ փոխազդեցության միջո-
ցով: Չափման պարզությունը և բաղադրիչների համեմատաբար ցածր արժեքն այս 
մեթոդը դարձնում են բավականին արյդունավետ և գրավիչ: 

 
Минасян Билли 

 
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ТЕПЛОВЫХ И МИКРОВОЛНОВЫХ ПОЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ 

ТЕРМОУПРУГОЙ ОПТИЧЕСКОЙ ИНДИКАТОРНОЙ МИКРОСКОПИИ 
Ключевые слова: оптический индикатор, термомеханические напряжения, 

фотоэластичный эффект, механическое напряжение, линейное двойное 
преломление․ 

 
В статье представлена визуализация тепловых и микроволновых полей с 

помощью термоупругой оптической индикаторной микроскопии (ТУОИМ). Ключевым 
элементом измерения является изменение поляризации от круговой в эллиптический 
из-за отскакивания луча света от поверхности оптического индикатора (ОИ). 
Визуализация может описывать распределения тепла поверхности образца за счет 
передачи тепла или взаимодействии ОИ с электромагнитными ближними полями 
образца. Простота измерения и относительно низкая ценность компонентов делают 
этот метод весьма эффективным. 
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Minasyan Billi 
 

VISUALIZATION OF THERMAL AND MICROWAVE FIELDS USING THERMOELASTIC 
OPTICAL INDICATOR MICROSCOPY 

Key words: optical indicator, thermomechanical stresses, photo elastic effect, mechanical 
stress, linear double refraction․ 

 
The article presents the visualization of thermal and microwave fields using 

thermoelastic optical indicator microscopy (TEOIM). The key element of the measurement 
is the change in polarization from circular to elliptical due to the reflection of the light 
beam from the surface of the optical indicator (OI). Visualization can describe the heat 
distribution of the sample surface due to heat transfer or the interaction of the OI with the 
electromagnetic near fields of the sample. The simplicity of measurement and the relatively 
low cost of components make this method very effective. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   


