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АҢДАТПАСЫ
Жұмыстың өзектілігі. Қазіргі уақытта талшықты Брэгг торлары
талшықты оптиканың әр түрлі құрылғыларында негізгі элементтерінің бірі
болып табылады. Атап айтқанда, олар талшықты лазерлерде, сенсорлы
жүйелерде, сондай-ақ талшықты-оптикалық байланыс жүйелерінде кеңінен
қолданылады. Олардың сұранысқа ие болуы, бірегей оптикалық (тар спектрін
көрсету) және пайдалану (шағын оптикалық жоғалту, габариттері мен
салмағы) сипаттамаларында.
Соңғы жылдары жасалған зерттеулер, талшықты Брэгг торларын
телекоммуникация саласында дисперсияны компенсациялау, оптикалық
сүзгілер, сондай-ақ эрбимен күшейткіштер және CDMA жүйелерде тиімді
қолдануға мүмкіндік берді. Талшықты
Брэгга торлар қасиеттеріне
байланысты, оларды температура, қозғалыс, стресс, қысым датчиктер ретінде
пайдалануға мүмкіндік береді.
Қарапайым оптикалық талшықпен салыстырғанда Брэгг торларынан
тұратын оптикалық талшықтардың сезімталдығы айтарлықтай жоғары.
Шама өлшемі, оны кесіп өткен немесе бейнеленген сәулеленудің,
толқын ұзындықтарына жылжуына бірегей түрлендірілуі, сонымен бірге
қарапайым дайындау мүмкіндігі талшықты Брэгг торларының артықшылығы
болып табылады. Сонымен бірге, электромагнитті өрістердің әсер етулерінен
қорғанысы, жоғары сезімталдығы, сенімділігі, үнемі қалпына келтіріліп
отыруы мен өлшемнің кең динамикалық диапазоны, бір немесе бірнеше
жарық өткізгіште орналасқан сезімтал элементтерді спектрлік және
кеңістіктік мультиплекстеу мүмкіндігі, өлшемді жүргізетін орынға дейінгі
айтарлықтай арақашықтық, өлшеніп жатқан мөлшердің өзгеруіне жауап беру
үшін аз уақыт беру, жоғары коррозиялық және радиациялық төзімділігі.
Талшықты Брэгг торларын жазу немесе жасау негізінен келесі
баптауларға байланысты жіктелінуі мүмкін: жазбаның лазерінің типі,
сәулеленудің ұзындығы, жазба әдісі мен тор типіне.
ТБТ жазу үшін қолданылатын лазерлер үздіксіз, инфрақызылды
сәуледен ультракүлгін спектрдің диапозонына дейін импульсті болады.
Берілген салыстырулар жазба көзінің оптикалық сәулеленудің кеңістіктік
және уақытша когеренттілігін анықтайды. Сол арқылы ТБТ жазуға сәйкес
әдісті көрсетеді. ТБТ жазбасының ең негізгі әдісіне фазалық маска әдісі,
интерферометриялық әдіс пен қадамдық әдіс ерекшеленеді.
ТБТ нақты қолданулары бейнелену спектрінің формасына анықталған
талаптар қояды, олар тордың сыну көрсеткіштерінің профилімен

анықталады, жалпы талаптардың біріне жанама жапырақшаларының
болмауы жатқызылады. Жанама жапырақшалар толқынды жоюға ұмтылады.
Осы көрсетілген жанама жапырақшаларының қабілеттіліктерін жою
және оларды минимумға жеткізу өте маңызды. Жанама жапырақшаларын
жоюға арналған ең жиі қолданылатын әдіс талшықты Брэгг торларының
аподизациясы болып табылады. Бұл қолданбалы функцияларға сәйкес сыну
коэффициентінің амплитудасы кезеңдеп өсіп және түсіп, модульденетіндігін
білдіреді. Аподизация осылайша, Брэгг торларын бейнелеудің спектрін
деңгейлестіруге арналған бағалы аспап болып табылады, бірақ тордың
дисперсионды сипаттамаларына да әсерін тигізеді. Аподизацияға
ультракүлгін сәулелердің көмегімен жетуге болады.
Келтірілген әдебиеттер талдауы көптеген қолданулар үшін
аподизацияланған талшықты Брэгг торлары талап етілетіндігін көрсетеді.
Әртүрлі функциялардағы аподизациялардың әсерлері толық аяғына дейін
зерттелмеген және ары қарайғы зерттеулерді талап етеді. Бұл
диссертациялық жұмыстың тақырыбының өзектілігі болып табылады.
Диссертациялық жұмыстың мақсаты. Талшықты Брэгг торлардың
спектрлік сипаттамаларын зерттеу және оңтайландыру.
Қойылған мақсатқа жету үшін келесі мәселелер шешу керек болды:
– талшықты Брэгг торларын дайындау технологиялары бойынша
салыстырмалы талдау және зерттеу;
– талшықты Брэгг торларының спектрлік сипаттамаларына әсер ететін
әртүрлі параметрлерді (тор спектрінің ұзындығы, температура, механикалық
созылулар және аподизация) зерттей отырып, олардың әсерін анықтау;
– аподизациялаудың әртүрлі функцияларымен
зерттеу негізінде
талшықты Брэгг торларының спектрлік сипаттамаларының өзгеруін
салыстырмалы талдау және сол функциялардың тиімдісін таңдау;
– талшықты Брэгг торларының имитациялық моделін құру және оны
MatLab жүйесінде өңдеу;
– оңтайлы спектрлік сипаттамасы бар талшықты Брэгг торларын жасап
шығару.
Зерттеу нысаны және мәні. Аподизацияланған талшықты Брэгг
торлары осы диссертациялық жұмыстың зерттеу нысаны болып табылады.
Талшықты Брэгг торларының спектрлік сипаттамаларын оңтайландыру
зерттеу мәні болып табылады.
Жұмыстың ғылыми жаңалығы келесіде:
– талшықты Брэгг торларын дайындау технологиясы бойынша
салыстырмалы талдау және зерттеу жасалды. Оның нәтижесінде
аподизацияланған талшықты Брэгг торларын оптикалық талшықта жазудың
қолайлысы таңдалды;
– талшықты Брэгг торларының спектрлік сипаттамаларына
температура және механикалық созылулар әсерлері эксперименталды түрде
анықталды және ол нәтижелері теориялық нәтижелермен нақтыланды;

– аподизациялаудың әртүрлі функцияларымен
зерттеу негізінде
талшықты Брэгг торларының спектрлік сипаттамаларының өзгеруін
салыстырмалы талданды және аподизацияның тиімді функция алынды;
– талшықты Брэгг торларының имитациялық моделі құрылып, MatLab
жүйесінде өңделді. Компьютерлік модельдеу нәтижесінде алынған спектрлік
сипаттамаларының оңтайлы параметрлері негізінде талшықты Брэгг
торларының нақты үлгісі алынды және зертханалық сынақтан өткізілді.
Зерттеу әдістері. Қойылған мәселелерді шешу үшін математикалық,
компьютерлік және эксперименталды модельдеу әдістері қолданылған.
Жұмыстың тәжірибелік маңыздылығы. Диссертациялық жұмыстың
ғылыми нәтижелері Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ 5В071900–
«Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» мамандығының
студенттеріне
«Оптикалық
талшықты
байланыс
желісі»,
«Телекоммуникациядағы оптикалық байланыс жүйесі» пәндері бойынша оқуәдістемелік кешеніне енген және тәжірибелік, зертханалық сабақтарды
өткізуде қолданылады.
Диссертациялық жұмыстан алынған ғылыми нәтижелер Люблин
Техникалық Университетінің (Польша, Люблин қ.) «Оптоэлектроника»
лабораториясында талшықты Брэгг торларын дайындауда және спектрлік
сипаттамаларын зерттеуде қолданылуы туралы акт алынды. Сонымен қатар
диссертациялық жұмыстың ғылыми нәтижелері «Тұран» университетінің
оқу үрдісіне енгізілгендігі жайлы акт алынды.
Жұмыс апробациясы.
Диссертацияның негізгі тәртіптері және
зерттеу нәтижелері Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ Ақпараттық және
телекоммуникациялық технологиялар институтының «Электротехника,
электроника және телекоммуникациялар» және «Тұран» университетінің
«Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» кафедраларының
ғылыми семинарларында; Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ 80-жылдығына
арналған «ХХІ ғасырдың инженерлік білім беруі және ғылымы»
Халықаралық форумында (Алматы, 2014); «Қазақстанның жаңа
экономикалық саясатын таратуда жас ғалымдардың орны мен рөлі» атты
Халықаралық Сәтбаев оқуларында (Алматы, 2015); «Орталық Азия және
СНГ елдерінің әлеуметтік-экономикалық және саяси теоретика-қолданбалы
аспектілерінің дамуы» атты сырттай халықаралық ғылыми-тәжірибелік
конференциясында (Алматы-Барнаул-Москва,2015); «Сенімділік және сапа»
Халықаралық симпозиумында (Пенза, 2015); «Ғылымдағы, техникадағы және
білім берудегі есептеу және ақпараттық технологиялар» Халықаралық
ғылыми конференциясында (Алматы – Новосибирск, 2015); «Ақпараттық
және телекоммуникациялық технологиялар: білім беру, ғылым, тәжірибе» ІІ
Халықаралық ғылыми-тәжірибелік
конференциясында (Алматы, 2015);
Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering (Scopus)
(Poland, 2015); Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығына
арналған «Техникалық ғылым және білім берудің бәсекеге қабілеттілігі»
Халықаралық Сәтбаев оқуларында (Алматы, 2016); Konferencja naukowa WD
2016 (Poland, Lublin 11–13 July 2016) баяндалған және талқыланған.

Мақалалар. Диссертациялық жұмыстың тақырыбына сәйкес 19 мақала
басып шығарылған, соның ішінде 4 – ҚР БҒМ білім және ғылым
саласындағы бақылау Комитетімен ұсынылған ғылыми басылымдарда
басылып шығарылған, 2 – Scopus ақпараттық базасына енген халықаралық
ғылыми журналдарда, 11 – халықаралық ғылыми конференция
материалдарында, соның ішінде 3 – Scopus ақпараттық базасына енген
басылымдарда шығарылған.
Диссертация құрылымы және көлемі. Диссертациялық жұмыс
компьютермен басып шығарылған 114 бетте берілген кіріспеден, төрт
бөлімнен, қорытындыдан, 82 суреттер және 10 кестелерден тұрады,
әдебиеттер тізімі 112 атаулардан тұрады.
Кіріспеде диссертациялық жұмыстың жалпы сипаттамалары
келтірілген: өзектілігі, мақсаты, зерттеу міндеттері, зерттеу нысанасы және
мәні, ғылыми жаңалығы және тәжірибелік маңыздылығы, зерттеу әдістері,
апробациясы және мақалалары. Диссертацияның қысқаша мазмұны мен
құрылымы келтірілген.
Бірінші бөлімде ТБТ ақпараттық шолулары келтірілген. ТБТ
артықшылықтары мен кемшіліктері талданған және әртүрлі құрылғыларда
олардың ең маңыздыларының қолданулары көрсетілген. ТБТ негізгі түрлері
қарастырылған. Сонымен қатар оптикалық талшықтардағы қазіргі кездегі бар
ТБТ дайындау технологиялары және әдістерінің артықшылықтары мен
кемшіліктері қысқаша сипатталған.
Екінші бөлімде аподизацияланған талшықты Брэгг торлары туралы
жалпы түсінік берілген.
Талшықты Брэгг торларының спектрлік
сипаттамалары әртүрлі аподизациялау функцияларын қолдана отырып
зерттелген.
Үшінші бөлімде ТБТ сипаттаудың негізгі математикалық моделі
қарастырылған және талданған. ТБТ спектрлік сипаттамаларына
механикалық және температураның әсерлері эксперименталды тексерілген.
Төртінші бөлімде компьютерлік модельдер негізінде ТБТ спектрлік
сипаттамаларын зерттеу нәтижелерінің талдаулары келтірілген.
Қорытындыда
диссертациялық
жұмыс
бойынша
негізгі
тұжырымдамалар мен нәтижелер көрсетілген.
Диссертациялық жұмыстың тақырыбы бойынша 19 ғылыми
жұмыстар жарияланды:
1 Кашаганова Г.Б., Омарова Г.А. Физические принципы формирования
каналов утечки информации в волоконно-оптических линиях связи //Труды
международного форума «Инженерное образование и наука в XXI веке:
проблемы и перспективы», посвященного 80-летию КазНТУ имени К.И.
Сатпаева. – Алматы РК, 22–24 октября 2014. – Т. II. – С.434-437.
2 Кашаганова Г.Б., Джаурбаева А.Т., Жасандықызы М. Применение
волоконных решеток Брэгга в оптоволоконных линиях связи и их основные
характеристики //Вестник НАН РК. – Алматы, 2015. – № 2.– С.9-17.
3 Кашаганова Г.Б., Омарова Г.А. Компенсаторы дисперсии в
волоконно-оптических линиях связи //Труды Международных Сатпаевских

чтений «Роль и место молодых ученных в реализации новой экономической
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