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ЩО ТАКЕ ФОТОАКУСТИЧНИЙ ЕФЕКТ? 

 Фотоакустичний ефект - це 

явище генерації пружних напруг 

(деформацій) в досліджуваному 

зразку при його опроміненні не 

стаціонарним (модульованим або 

імпульсним) випромінюванням; 

 Основним механізмом 

фотоакустичного ефекту в 

твердих тілах є фототермічні 

явища: при поглинанні 

електромагнітного 

випромінювання в матеріалі 

утворюється нерівноважний 

температурний розподіл, який і 

індукує пружні напруги за 

рахунок термопружного ефекту. 

Схематичне зображення процесів, які 

виникають при опроміненні 

нестаціонарним випромінюванням 

твердих тіл  



ОСНОВНІ ФОТОАКУСТИЧНІ МЕТОДИ 

П'єзоелектричний фотоакустичний метод: 

пружне збурення реєструється за допомогою 

п'єзоперетворювача, при деформації якого на 

його поверхнях виникає електрична напруга 

Газомікрофонний фотоакустичний метод: 

пружне збурення реєструється за допомогою 

мікрофона в прилеглому до зразка шарі газу 

Широко використовуються дефлекційний та рефракційний (міраж 

ефект) фотоакустичні методи 



ЗАСТОСУВАННЯ ФОТОАКУСТИЧНОГО МЕТОДУ 

Фотоакустичні методи широко 

використовуються для 

безконтактного та неруйнівного 

контролю якості матеріалів 

в сучасному матеріалознавстві, в 

аерокосмічній галузі, 

машинобудуванні тощо 

Такі методи являються 

перспективним у застосуванні в 

медицині (при створенні нових 

ультразвукових методів 

діагностики), біології, сенсориці 

(зокрема, при створенні 

електронного носа) тощо 

http://en.wikipedia.org/wiki/Photoacoustic_imaging_in_biomedicine


ЧИМ ЗАЙМАЄМОСЯ МИ? 

Дослідження фотоакустичного перетворення в композитних системах 

на основі поруватого кремнію: відкривається можливість для 

створення сучасних сенсорів, оптоакустичних перетворювачів; 

можливість дослідження властивостей поруватих напівпровідників та їх 

наповнювачів – речовину у стані з обмеженою геометрією (таких, як 

нанорідини , тощо) 

Дослідження фотоакустичного перетворення в матеріалах при їх 

імпульсному лазерному опроміненні: відкриває можливості до розвитку 

нових сучасних методів безконтактної діагностики та дослідження 

властивостей неоднорідних напівпровідникових матеріалів та генерації 

надкороткого звуку. 
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