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Диссертациялық зерттеу тақырыбының өзектілігі. 

Қазақстанның энергетикалық жүйесінде мұнай және газ өнеркәсібі ерекше 

орын алады. Отын-энергетикалық кешеннің дамуымен күрделі жағдайларда 

көмірсутек шикізатын өндіру, жер асты құбыры мен топырақтың бірлескен 

деформациясы нашар зерттелген мәселе болып табылады, бұл көбінесе 

құбырдың апаттық жағдайына әкеліп соғады. 

Қазіргі инженерлік геологияда терабайт және тіпті петабайт сейсмикалық, 

геофизикалық, коммерциялық деректерді талдау күнделікті міндетке айналуда. 

Жоғарыда айтылғандар алдын алу шараларын жедел қолдану мақсатында 

құбыр қабырғаларының кернеулі жай-күйін мониторингтеу қажеттілігін 

айқындайды. 

Пайдаланудың төтенше жағдайлары үшін неғұрлым толық және 

перспективалық техникалық шешім талшықты-оптикалық датчиктерге (ТОД) 

негізделген өлшеудің оптикалық қағидаттарын пайдалану болып табылады. 

Сезімтал оптикалық талшықты ТОД және өлшеуіш байланыс желілері ретінде 

пайдалану оптикалық талшықтардың механикалық қасиеттері мен радиациялық 

төзімділік қасиеттері бойынша тиімді шешім болып табылады.  

«Цифрлық Қазақстан» бағдарламасына сәйкес, 2021 жылдың соңына 

дейін 2 мыңнан астам ауылдық елді мекендерге талшықты-оптикалық байланыс 

желілерін (ТОБЖ) жеткізу жоспарланып отыр.  

Қазіргі уақытта кеңінен таралған фотоиндукцияланған, өзекшесі GeO2 

германий оксидінің жоғарғы концентрациясымен (35 мол.%) легирленген 

оптикалық талшықтар негізінде алынған талшықты Брэгг торлары, 

сезімталдығы жоғары температура және деформация датчиктері ретінде, 

телекоммуникация саласында арнайы кесу сүзгілері, оптикалық циркуляторы 

бар мультиплексор/демультиплексорларында, оптикалық енгізу-шығару 

мультиплексорында қолданылады, бірақ та бір кемшілігі – германиймен 

легирленген оптикалық талшықтардың жасалу технологиясы қымбатқа түседі. 

Стандартты SMF-28 телекоммуникациялық талшығында Брэгг торларын жазу 

кезінде, талшықтың өзегіндегі германийдің  молярлық концентрациясы 3% - 5% 

болғанда сыну көрсеткішінің (СК) торларын тиімді жазу үшін 



фотосезімталдығы өте төмен және жеткіліксіз болғандықтан, қыйындықтар 

туындайды. Осылайша, қажетті сипаттамасы бар талшықты Брэгг торын 

оптикалық талшыққа жазуға кедергі келтіретін төмен фотосезімталдық 

мәселесін шешудің қолданыстағы әдістерін қарастыру, сондай-ақ осы әдістердің 

артықшылықтары мен кемшіліктерін салыстыру маңызды рөл атқарады. 

Осыған байланысты фотосенсибилизация әсерінен, стандартты 

телекоммуникациялық оптикалық талшықта жоғары сезімталдықты Брэгг 

торларын жазу және талшықты Брэгг торларының спектрлік сипаттамаларын 

арттыру маңызды және өзекті мәселе болып табылады. 

Жұмыстың мақсаты. Стандартты телекоммуникациялық оптикалық  

талшықты фотосенсибилизациялау арқылы спектрлік сипаттамаларының тиімді 

параметрі бар талшықты Брэгг торының жаңа нұсқасын эксперименталды 

зерттеу негізінде құру. 

Зерттеу мәселелері. Қойылған мақсатқа сәйкес осы жұмыста шешуді 

қажет ететін келесі ғылыми міндеттер анықталды: 

1. Талшықты Брэгг торын жазу бойынша қолданыстағы әдістерге талдау 

жүргізу және қолайлы әдісті таңдау; 

2. Оптикалық талшықтарды фотосенсибилизациялау үрдісін зерттеу; 

3. Тиімді спектрлік сипаттамасы бар талшықты оптикалық Брэгг торын 

жазу үшін  оптикалық талшықтардың фотосезімталдығын эксперимент негізінде 

арттыру; 

4. Эксперимент арқылы алынған нәтижелер бойынша германий 

оксидімен легирленген жоғарғы сезімталдықты және сутегіде алдын-ала 

қаныққан оптикалық талшықтар негізіндегі талшықты Брэгг торларының 

спектрлік сипаттамаларын эксперименталдық түрде салыстыру; 

5. MatLab бағдарламалық ортасын пайдаланып талшықты оптикалық 

Брэгг торының моделін жасау.  

Зерттеу объектісі: талшықты оптикалық Брэгг торы. 

Зерттеу әдістері. Қойылған мәселелерді шешу үшін сигнал тарату 

теориясының классикалық әдістері, сандық, эксперименталды модельдеу 

әдістері қолданылды 

Жұмыстың ғылыми жаңалығын құрайды: 

1. Алғаш рет сутегіге қаныққан стандартты телекоммуникациялық 

оптикалық талшыққа талшықты Брэгг торын жазуға арналған өлшеу жүйесінің 

құрылымдық сұлбасы құрылды; 

2. Алғаш рет тиімді спектрлік сипаттамасы бар фотосезімталдығы 

жоғары талшықты оптикалық Брэгг торын, сутегіде алдын-ала қаныққан 

стандартты телекоммуникациялық оптикалық талшыққа жазу тәсілі жасалды; 

3. Алғаш рет эксперименталдық жолмен  оптикалық талшықтарды 

бірнеше күн барысында сутегіде қанықтыру арқылы ArF (193 нм) эксимерлік 

лазерімен  талшықты Брэгг торын жазу үшін тиімді экспозициялау уақыты 

анықталды; 



4. Алғаш рет өзекшесі германий оксидімен легирленген жоғарғы 

сезімталдықты оптикалық талшыққа жазылған талшықты оптикалық Брэгг 

торының спектрлік сипаттамасы мен стандартты телекоммуникациялық 

оптикалық талшықтарды сутегіде алдын-ала қанықтыру арқылы жазылған 

талшықты оптикалық Брэгг торларының спектрлік сипаттамаларын 

эксперименталдық түрде салыстырылды; 

5. Талшықты оптикалық Брэгг торының имитациялық моделі құрылып, 

MatLab жүйесінде өңделді. 

Жұмыстың тәжірибелік маңыздылығы, алынған эксперименттік 

нәтижелер телекоммуникация, сейсмология, инженерлік геология саласында 

стандартты телекоммуникациялық сутегімен қаныққан оптикалық талшыққа 

жазылған Брэгг талшықты торын талшықты қысым, температура, айналу және 

бұрылу датчиктері ретінде, сондай-ақ сыртқы қысымның, температураның және 

сейсмикалық тербелістер мен ағынның әсерін тікелей өлшеу үшін өлшеу 

құралдарында қоршаған ортаның төтенше жағдайларында пайдалануға 

мүмкіндік береді. 

Ғылыми нәтижелерді алуда автордың жеке үлесі. Диссертацияда 

көрсетілген барлық түпнұсқа нәтижелерді автор экспериментке тікелей 

қатысуымен алды.  

Жұмыстың апробациясы: Жұмыстың негізгі нәтижелері АЭжБУ Х 

Халықаралық ғылыми-техникалық конференциясында,  "International Conference 

on Information Science and Communications Technologies ICISCT 2019" 

халықаралық шетелдік конференциясында (Ташкент қ., Өзбекстан), "XLIV-nd 

IEEE-spie joint Symposium wilga 2019 " халықаралық конференциясында (Вильга 

қ-сы, Польша) баяндалып, талқыланды.  

Нәтижелерді енгізу. 

Зерттеу нәтижелері Люблин политехникалық университетінің (Люблин қ., 

Польша) "Оптоэлектроника" зертханасында, Брэгг торларын жазу әдістерін, 

спектрлік сипаттамаларын, фотосенсибилизация процесін және оның талшықты 

Брэгг торларының спектрлік сипаттамаларына әсерін зерттеу үшін, және 

Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс 

университетінің, «Электроника және робототехника» кафедрасында талшықты-

оптикалық датчиктердің элементтерін оқып үйрену үшін «Өлшеу 

түрлендіргіштері» пәні бойынша оқу материалдары ретінде ендірілді. 

Жарияланымдар. Орындалған зерттеулер мен әзірлемелердің негізгі 

нәтижелері бойынша 10-нан астам ғылыми жұмыстар дайындалды және 

жарияланды, оның ішінде 9 жұмыс Scopus халықаралық базасына кіретін 

басылымдарда жарияланды, 3 жұмыс ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы 

бақылау комитеті ұсынған басылымдарда жарияланды. 

Диссертацияның құрылымы мен көлемі: диссертациялық жұмыс 

кіріспеден, негізгі мазмұнның төрт тарауынан, қорытынды мен қосымшалардан, 



145 атаудағы библиографиялық тізімнен тұрады және 120 беттен, 53 сурет пен 

10 кестеден тұрады. 

Кіріспеде диссертация тақырыбының өзектілігі негізделген, зерттеудің 

мақсаты мен міндеттері тұжырымдалған, ғылыми жаңалығы, практикалық 

маңыздылығы анықталған және қорғауға шығарылатын жұмыстың негізгі 

ережелері келтірілген. 

Бірінші бөлімде оптикалық талшықтардағы дифракциялық 

құрылымдарды жазудың негізгі әдістеріне шолу жасалды, жазу радиациясының 

әртүрлі көздерін қолдану арқылы сыну көрсеткішінің торларын 

қалыптастырудың заманауи жетістіктері қарастырылған. 

ТБТ жазудың негізгі әдістеріне (қадамдық, фазалық маска және 

интерферометриялық) шолу жасалып, салыстырмалы сипаттама келтіріледі. 

Қолдану қарапайымдылығы, бір импульсті жазу мүмкіндігі, периодының 

тұрақтылығы секілді бірқатар артықшылықтарына  байланысты  талшықты 

Брэгг торын жазу үшін фазалық маска әдісі  таңдалады. 

Сонымен қатар бұл бөлімде, ультракүлгін лазерлік жүйелердің сәулеленуі 

қарастырылып, ArF эксимерлік лазерлерінің сәулеленуін қолдану тиімділігі 

сипатталады.  

Екінші бөлімде оптикалық сәулелену әсерінен талшықты Брэгг торын 

қалыптастыру үрдісінің физикасына талдау жасалады. Талшықты жарық 

өткізгішті өндіру жағдайларының оптикалық талшықтың  фотосезімталдыққа 

жауапты бастапқы ақауларының концентрациясына әсері зерттелді. Германий 

силикатты оптикалық талшықтардың фотосезімталдығы бойынша жұмыстарға 

шолу жасалды. Оптикалық сәулелену әсерінен талшықты Брэгг торын 

қалыптастыру модельдері қысқаша сипатталады. 

Стандартты оптикалық талшықтардың фотосезімталдығын талшықтың 

өзекшесіндегі германий диоксидінің концентрациясын жоғарылату,  бор, 

қалайы, азот, фосфор, сурьма сияқты химиялық элементтермен легирлеу 

арқылы арттырудың жолдары сипатталады. Алайда, фотосезімталдығы жоғары 

бірқатар композициялар ұсынылғанына қарамастан, легирлеу үдерісінде пайда 

болатын кемшіліктер бар.  

Легирлеу үдерісінде пайда болатын осы кемшіліктерге байланысты 

оптикалық талшықтардың өзіндік сипаттамаларын айтарлықтай өзгертпестен 

фотосезімталдығын арттыру үшін диссертациялық жұмыста стандартты 

телекоммуникациялық талшықтарды алдын ала сутегімен қанықтыру 

ұсынылады, ол стандартты телекоммуникациялық талшықтардың сыну 

көрсеткішін едәуір жоғарлатуға мүмкіндік береді.   

Сондай-ақ бұл бөлімде талшықты Брэгг торларын фемтосекундтық 

ұзақтықтағы лазерлік импульстармен фотоиндукциялау механизмі сипатталады 

және фемтосекундтық пен наносекундтық ұзақтықтағы лазерлік импульстармен 

ОТ-ны сәулелендіру кезінде СК торының өсу динамикасына салыстырмалы 

талдау жасалады.   



Үшінші бөлімде фотосенсибилизация үрдісі арқылы талшықты Брэгг 

торларын стандартты телекоммуникациялық бір модалы оптикалық талшыққа 

жазу әдістемесі жасалды. Ол үшін Люблин технологиялық университетінің 

«Оптоэлектроника» зертханасында талшықты Брэгг торларының түрлерін  

оптикалық талшықтарға жазуды іске асыру үшін және спектрлік 

сипаттамаларына алуан түрлі факторлардың әсерін зерттеуге арналған өлшеу 

жүйесі қолданылды. 

Диссертациялық жұмыста қойылған мақсатқа жету үшін осы өлшеу 

жүйесі негізінде, талшықты Брэгг торын жазуға арналған эксперименттік 

қондырғының құрылымдық сұлбасы құрылды. 

Экспериментте өзекшесі германиймен (35 моль%) легирленген 

фотосезімтал оптикалық талшықтар және стандартты телекоммуникациялық 

бір модалы оптикалық талшықтар  пайдаланылды. 

Ұзындығы 10 м болатын бірнеше стандартты телекоммуникациялық 

оптикалық талшықтар сутегі камерасына 20 күнге қысым – 180 бар,  

температура – 250С  кезінде орналастырылды.  

Талшықты Брэгг торы 100 Гц жиілікте 193 нм толқын ұзындығында 

жұмыс істейтін 100 мДж эксимерлік лазерімен 15с, 30с, 60с әсер ету 

уақыттарында қалыптастырылды. Эксперименттік өлшеулердің нәтижелері 

бойынша Yokogawa AQ6370D спектр талдағышының көмегімен 

индукцияланған құрылымның өткізу спектрлері алынды.  

Сыну көрсеткішінің модуляция тереңдігі оптикалық талшықтың сутегідегі 

қанығу уақытына байланысты.  

Экспозиция уақыты ұлғайған сайын ТБТ толқын ұзындығының елеулі 

ығысуы және де сыну көрсеткішінің модуляция тереңдігінің оптикалық 

талшықтың сутегіде өткізген уақытына байланысты арта түсуі байқалады. 

Алынған эксперименттік нәтижелердің тиімділігін бағалау үшін 

фотосезімталдығы жоғары оптикалық талшықпен салыстыру жүргізілді. Ол 

үшін өзекшесі германиймен (35 моль%) легирленген фотосезімтал оптикалық 

талшыққа жоғарыда келтірілген тәсілмен ТБТ жазу орындалады.  

Барлық эксперименталдық өлшеулер 0,02 қадаммен 1545,6 – 1555 нм 

толқын ұзындығы аралығында  жүргізілді.  

Эксперимент нәтижесі бойынша германиймен легирленген және алдын-

ала сутегіге қаныққан стандартты телекоммуникациялық ОТ үшін Брэгг 

торының сыну көрсеткішінің Δn модуляция амплитудасы және Брэгг 

резонансының толқын ұзындығы анықталды. 

Талшықты Брэгг торының шағылысу коэффициенті неғұрлым үлкен 

болса, СК модуляциясының тереңдігі соғұрлым үлкен болады.  

Сутегінің қатысуымен УК сәулеленудің әсерінен талшықтың 

фотосезімталдығы жоғарылайды. Сутегіде алдын ала қаныққан талшықты Брэгг 

торының 60с экспозиция уақыты барысында  алынған ТБТ-ның  СК модуляция 

амплитудасы ∆n=1,2 тиімді болып шықты. Ал германиймен легирленген ОТ-та 



жазылған ТБТ-ның келтірілген сыну көрсеткішінің модуляция амплитудасы 

∆n=0,8 құрайды. Бұл 12 күн ішінде сутегінде қанығу деңгейі жеткілікті ОТ-ға 

ТБТ жазу арқылы оның фотосезімталдығын арттыруға болатындығын 

дәлелдейді.  

Эксперименттік жолмен алынған фотосезімтал оптикалық талшықтағы 

Брэгг торын инженерлік геологиядағы мониторинг мәселелерін шешу үшін 

температура, айналу және бұрылу талшықты-оптикалық датчиктері ретінде 

пайдалану сипатталған. 

Толқын ұзындығы сутегінде қанығу уақыты және эксимерлік лазермен 

әсер ету уақытына байланысты  үлкен толқын ұзындығына қарай жылжиды. 

Толқын ұзындығының ығысу қосындысы бірнеше факторларға байланысты, 

мысалы, тордың шағылысуы, талшықтағы сутегі концентрациясы және 

ультракүлгін сәулеленудің дозасы. 

Қорытындылай келе, эксперименталдық өлшеулер негізінде ТБТ 

физикалық моделі алынды. Эксперименталдық нәтижелер тиімді қанығу 

уақытын және лазермен сәулелендіру уақытын анықтауға мүмкіндік берді. 

Алынған нәтижелер жоғары және тұрақты фотосезімталдықты ТБТ, ОТ-ны 

алдын-ала сутегі камерасында 12 күн барысында ұстау арқылы қанығу деңгейін 

қамтамасыз етіп, 193 нм эксимерлік лазер сәулесімен 60с экспозициялау 

жолымен стандартты бір модалы оптикалық талшықтарға жазуға болатындығы 

дәлелденді. Жеткілікті қанығу деңгейіне жеткен ОТ-ны лазермен сәулелендіру 

УК сәулеленуі өзекшеге тереңірек ауысатыны дәлелденді, бұл ТБТ өзекшесінің 

біркелкі фотосенсибилизациялануына әкеліп соғады. Алынған ТБТ Брэгг 

резонансының толқын ұзындығы 1553,2 нм құрады және СК модуляциясы 

амплитудасының жарты биіктігіндегі толқын үзындығы кеңірек өткізу жолағын 

көрсетті.  

Төртінші бөлімде талшықты Брэгг торларын негізгі математикалық 

сипаттау әдістері қарастырылып талдау жасалынды. MatLab ортасында 

талшықты Брэгг торларын модельдеу үшін қолданылатын байланысқан модалар 

теңдеулерін шешудің матрицалық әдісі жүзеге асырылып, ұзындығы L=10 мм 

ТБТ моделі құрылды.  

Эксперимент (neff=1,438) және модельдеу (neff=1,442) арқылы алынған ТБТ 

сыну көрсеткішінің тиімді коэффициенттеріне салыстыру жүргізілді.  

Эксперименттік зерттеулермен торлардың спектрлік сипаттамаларын 

модельдеу нәтижелерін растау (таңдалған торлар үшін) торлардың спектрлік 

қасиеттерін талдау үшін тасымалдау матрицалық әдісін қолданудың негізділігін 

көрсетеді және оларды сенсорлық қосымшалар үшін пайдалану мүмкіндігі 

дәлелденді. 

Диссертацияның қорытындысында ұсынылған және талқыланған 

әзірлемелер мен зерттеулердің нәтижелері бойынша жұмыстың негізгі 

қорытындылары жасалды. 


