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ПІКІРІ
Қазіргі уақытта Брэгг торлары оптикалык талшықта ақпараттарды
таратуға арналған өте дамыған физикалық орта, сонымен қатар оптикалык
арналарды толқын ұзындығы бойынша тығыздау,біршама маңызды
арақашыктыктарға үлкен ақпараттар ағымын таратуға арналған орта болып
табылады.Заманауи кварц талшықтары спектрдің ультракүлгін аймагында
үздіксіз лазерлік сәулеленудің эсерінен өзінің оптикалық касиеттерін өзгерте
алады. Бүл эсер ету өзектің сыну көрсеткішінің талшық бойымен периодтық
өзгеруіне багыттау үшін қолданылып, бұл өзек ішінде Брэгг торын
қалыптастыруга алып келеді.
Қарапайым оптикалық талшықпен салыстырганда Брэгг торларынан
тұратын оптикалық талшықтар сезімтал элементтердің бірі ретінде қаралады.
Талшықты Брэгг торлары (ТБТ) - талшықтың өзегіндегі сыну
көрсеткішін өгзертіп, оптикалық талшықтардың кесінділерінен тұратын
элемент.
Талшықты Брэгг торларының артықшылыгы, тор арқылы бейнеленген
немесе өткізілген сэулелену, толқын ұзындыгының ыгысуларының өзгеретін
шамаларының
бірегей
түрленуінде
жэне
оның
дайындалу
қарапайымдылыгында.
Талшықты Брэгг торлары, талшықты лазерлік шағылдыргыштар,
спектрлік тығыздылыққа ие жүйелер. Іріктемелі шағылдырғыштар мен
дисперсия компенсаторл ар, оптикалық талшықты телекоммуникациялар,
сонымен қатар химиялық элементтер, өте күшті магнитті өрістер әсері жоқ.
Ультрадыбыс, қысым, пішінін өзгерту, температура жэне т.б. датчиктері
үшін шешуші құрамдас бөлігі болып табылады.
Талшықты Брэгг торлары көп жақты колданылатын
элемент
болғандықтан, олардың спектрлік сипаттамаларын зерттеу диссертациялық
жүмыстыңтақырыбының өзектілігі.
Диссертациялық жұмыстың мақсаты талшықты Брэгг торларының
спектрлік сипаттамаларын оңтайландыру жэне зерттеу болып табылады.
Диссертациялық жұмыста келесі мәселелер шешілді:
-талшықты Брэгг торларын дайындау технологиясы бойынша
салыстырмалы талдау жүргізілді жэне зерттелген;
-талшыкты Брэгг торларының спектрлік сипаттамаларына эсер ететін
әртүрлі параметрлер (тор спектрінің үзындыгы, сыну өлшемі, температурасы,
фазалық ыгысуы жэне аподизация) зерттелген;
-әртүрлі функциялармен аподизация эдістері зерттелді;

-әртүрлі функциялармен аподизацияланған талшықты Брэгг торларын
салыстыру жэне спектрлік сипаттамаларының өзгерулері зерттелді;
-талшықты Брэгг торларының имитациялық моделі өңделді жэне
олМа1:ЬаЬжүйесінде іске асырылды.
Диссертациялық жұмыстың бірінші бөліміндеТБТ ақпараттық
шолулары келтірілген. ТБТ артықшылықтары мен кемшіліктері талданған
және эртүрлі қүрылғыларда олардың ең маңызды қолданулары көрсетілген.
ТБТ негізгі түрлері қарастырылып, оптикалық талшықтардағы қазіргі кездегі
бар ТБТ дайындау технологиялары жэне әдістерінің артықшылықтары мен
кемшіліктері қысқаша сипатталған.
Екінші бөлімде аподизацияланған талшықты Брэгг торлары туралы
жалпы түсінік берілген. Талшықты Брэгг торларының спектрлік
сипаттамалары эртүрлі аподизациялау функцияларын қолдана отырып
зерттеу жұмыстары жүргізілген.
Үшінші бөлімде ТБТ сипаттаудың негізгі математикалық моделі
қарастырылған жэне талданған. ТБТ спектрлік сипаттамаларына
механикалық толқулар жэне температураның эсерлері эксперименталды
тексерілген.
Төртінші бөлімде компьютерлік модельдер негізіндеТБТ спектрлік
сипаттамаларын зерттеу нэтижелерінің талдаулары келтірілген.
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