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АНЫҚТАМАЛАР 
 

Бұл диссертациялық жұмыста келесі терминдер тиісті анықтамалармен 

қолданылады: 

Оптикалық талшық – бұл толық ішкі шағылысу арқылы жарық беру үшін 

қолданылатын оптикалық мөлдір материалдан (шыны, пластик) жасалған жіп.  

Оптикалық талшықтың өткізу жолағы – оптикалық талшықтың 

амплитудалық-жиіліктік модуляциялық сипаттамасының мәні оның 

максималды мәнінің жартысынан асатын немесе тең болатын жиілік аралығы.  

Фотосенсибилизация  ультракүлгін немесе көрінетін сәулеленудің 

әсерінен заттың сезімталдығын арттыру құбылысы. 

Фоторефрактивтілік – бұл материалдың жарыққа сезімталдығы, бұл 

екінші ретті сызықты емес көрсететін кристалды материал құбылысына әкеледі. 

Осыған байланысты жарық сәулесі ішкі электр өрісін құру арқылы сыну 

көрсеткішін өзгерте алады. 

Фотосезімталдық – бұл жарық сәулесінің әсерінен болатын сыну 

көрсеткішінің немесе мөлдірліктің тұрақты өзгеруін білдіретін материалдың 

қасиеті. 

Талшықты Брэгг торы (ағылш.Fiber Bragg Grating-FBG)  бұл ультраүлгін 

(УК) сәулеленуімен талшықтың өзегіне тікелей енетін тіркелген голографиялық 

тор.  
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БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР 

 

а - оптикалық талшықтың қаптамасының диаметрі; 

α  кіретін жарықтың поляризация жазықтығының бұрылу бұрышы; 

B  өткізу қабілеттілігі; 

β  тұрақты таралу; 

с  вакуумдағы жарық жылдамдығы; 

Λ – тор периоды; 

λ – вакуумдағы жарық толқынының ұзындығы; 

λBG – Брэгг толқынының ұзындығы;  

Δλ – спектр ені; 

λuv – УК сәулелену толқынының ұзындығы; 

L – талшықты Брэгг торының ұзындығы; 

ΔL – талшықты Брэгг торының ұзындығының өзгеруі; 

neff  – талшықтағы жарық сынуының тиімді көрсеткіші; 

n1 – қабықшаның сыну көрсеткіші; 

n2 – өзектің сыну көрсеткіші; 

n0  жарықтың орташа сыну көрсеткіші; 

∆n  Брэгг құрылымындағы жарықтың сыну көрсеткішінің өзгеруі; 

R – тордың бейнелеу коэффициенті; 

ΔT – температураның өзгеруі; 

e±jt(x, y) – электр өрісінің амплитудасы; 

ßj  – тұрақты таратушы; 

 – өзек бойындағы электрлік өрістің таратылуы; 

Δε– диэлектриктің бұзылуы; 

ki – құламалы толқын векторы; 

kf – бейнеленетін вектор толқыны;  

K – тордың толқын векторы; 

  ұзын периодты Брэгг торының үздіксіз поляризация 

талшығының ұзындығы; 

ТБТ – талшықты Брэгг торы; 

ӨТСК – өзекшенің тиімді сыну көрсеткіші; 

УК – ультракүлгін;  

ҰПТТ – ұзын периодты талшықты тор; 

ФМ – фазалық маска; 

ЭМ – электромагнитті өріс; 

OSA  (анг.:OpticSpectrumAnalyzer) оптикалық спектр талдағыш; 

P  (анг.: polarized state) поляризацияланған күй; 

SMF– (анг.: single mode fiber) бір модалы талшық; 

SLD – (анг.: superluminescent diode) суперлюминесцентті диод; 

WDM- (анг.:  Wavelength Division Multiplexing) Мультиплексерлеу Толқын 

ұзындығын бөлу тығыздау. 
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КІРІСПЕ 

 

Бүгінгі таңда әртүрлі салаларда іргелі зерттеулердің дамуы және оның 

негізінде алынған нәтижелер, жаңа технологияларды жасауға тікелей және 

бірден қатысатын, өз кезегінде көптеген жүйелер мен өлшеу жүйелерінде 

сұранысқа ие. 

Көптеген елдердегі экономикалық даму мен бәсекеге қабілеттіліктің 

қажеттіліктерін түсіну, біздің инновациялар мен жаңа технологияларға назар 

аударуымыздан, маңызды фондық элементтері бар білім, құрал-жабдықтар, 

тапқырлық және көзқарастары бар университеттердің, ғылыми-зерттеу 

институттарының және ғылыми бөлімдердің зертханаларында ғылыми 

зерттеулерді пайдалануға енгізу және қолдауынан көрінеді.  

Өзара байланысты ақпараттық, компьютерлік, өлшеуіш және 

телекоммуникациялық технологиялардың сенімді әрі сапалы жұмысын 

қамтамасыз ету бірқатар салаларда және ғылыми бөлімдерде бір уақытта 

жүргізіліп жатқан ғылыми зерттеулерді жаңартуға немесе дамытуға мүмкіндік 

береді. 

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 [1] сәйкес, 2021 жылдың соңына 

дейін 2 мыңнан астам ауылдық елді мекендерге талшықты-оптикалық байланыс 

желілерін (ТОБЖ) жеткізу жоспарланып отыр. Талшықты-оптикалық сымдар 

өткізу қабілеті жағынан басқа байланыс жүйелеріне қарағанда бірнеше есе 

жоғары, олардың физикалық сипаттамалары оларды күшейткіштерді 

пайдаланбай сигналдарды алыс қашықтыққа сапалы беру үшін пайдалануға 

мүмкіндік береді. 

Талшықты-оптикалық желілер  бұл қазіргі заманғы дамыған және қол 

жетімді орта. Осыған байланысты сапалы және сенімді байланысты қамтамасыз 

ететін оптикалық талшықтардың әр түрлі түрлерін қолдануды атап өткен жөн.  
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Қазіргі таңда талшықты оптика тек қана телекоммуникация 

мәселелерімен шектелмейді. Талшықты оптикалық технологиялар негізінде 

талшықты датчиктер, лазерлік физика белсенді дамуда. Осы технологиялардың 

дамуына елеулі серпін 1978 жылы талшықты жарық өткізгіштердің 

фотосезімталдығының ашылуын берді, яғни жоғары энергетикалық оптикалық 

сәулеленудің әсерінен талшықты жарық өткізгіштердің өзегінің негізін 

құрайтын германиймен легирлеген кварц әйнектің сыну көрсеткішін тұрақты 

түрде өзгерту мүмкіндігі, бұл Брэгг-Вульф эффектісіне негізделіп Брэгг 

торлары деп аталатын талшықты периодты құрылымдарды қалыптастыруға 

мүмкіндік берді. 

Талшықты оптикалық Брэгг торы  бұл ультраүлгін (УК) сәулеленуімен 

талшықтың өзегіне тікелей тіркелген голографиялық тор.  

Талшықты оптикалық Брэгг торларын талшықты оптиканың әр түрлі 

құрылғыларында негізгі элементтері ретінде қолдану маңызды. Олар 

шағылысудың тар спектрі және оптикалық  жоғалтулары, габариттері мен 

салмағы аз, электростатикалық кедергілерден туындаған кедергілерге 

төзімділігі секілді сипаттамаларына байланысты ерекшеленеді. 

Талшықты Брэгг торларын телекоммуникация саласында арнайы кесу 

сүзгілері, оптикалық циркуляторы бар мультиплексор/ 

демультиплексорларында, оптикалық енгізу-шығару мультиплексорында 

(OADM) тиімді қолданылады. Брэгг толқын ұзындығы талшықтың керілуі мен 

температурасына тәуелді. Бұл эффект өз кезегінде, яғни шағылысқан толқын 

ұзындығының өзгерісі бойынша температура немесе түсірілген жүктеме 

шамасын анықтауға мүмкіндік береді. Осыдан, талшықты Брэгг торлары 

қасиеттеріне байланысты температура, қозғалыс, қысым датчиктерінің сезімтал 

элементтері ретінде пайдалану кеңінен қолданысқа ие болды. Талшықты Брэгг 

торларына негізделген датчиктерде, сигнал оптикалық талшық арқылы өтетін 

жарық болып табылады (мыс сым арқылы өтетін электр тогының орнына). Бұл 

түбегейлі айырмашылық электр датчиктеріне тән көптеген мәселелерді жеңуге 

мүмкіндік береді. Олар өткізгіш емес, электрлік пассивті және 

электромагниттік кедергілерге төзімді болып келеді. Электромагниттік 

өрістердің әсерінен қорғаныс, радияциялық төзімділік, жоғарғы сезімталдықты 

өлшеудің кең динамикалық диапазоны, сезімтал элементтердің спектрлік және 

кеңістіктік мультиплексірлену мүмкіндігі, жасау қарапайымдығы талшықты 

Брэгг торларының артықшылығын айқындай 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. Тіпті ұзақ сәулелену кезінде мұндай жарық өткізгіштерде 

бағытталған сыну көрсеткіші (СК) 5·10-5-тен аспайды [2]. Осылайша, қажетті 

сипаттамасы бар талшықты Брэгг торын оптикалық талшыққа жазуға кедергі 

келтіретін төмен фотосезімталдық мәселесін шешудің қолданыстағы әдістерін 
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қарастыру, сондай-ақ осы әдістердің артықшылықтары мен кемшіліктерін 

салыстыру маңызды рөл атқарады. 

Қазіргі уақытта кеңінен таралған фотоиндукцияланған, өзекшесі GeO2 

германий тотығының жоғарғы концентрациясымен легирленген оптикалық 

талшықтар негізінде алынған Брэгг торлары сезімталдығы жоғары температура 

және деформация датчиктері ретінде қолданылады, бірақ та бір кемшілігі – 

германиймен легирленген оптикалық талшықтардың жасалу технологиясы 

қымбатқа түседі. 

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, фотосенсибилизация әсерінен, 

стандартты телекоммуникациялық оптикалық талшықта Брэгг торларын жазу 

және талшықты Брэгг торларының спектрлік сипаттамаларын арттыру маңызды 

және өзекті мәселе болып табылады. 

Өз кезегінде оптикалық талшықты  Брэгг торларының қасиеттерін, 

оларды оптикалық талшыққа жазу әдістерін, әртүрлі факторларға әсерін 

зерттеуде шетелдік  Лемэр, Аткинс, Вуйцик В., Кевин П., Агарвал С., Kисала 

П., Кохнке Г., Варжель С.,  Васильев С., Колдунов М., отандық  Луганская С., 

Кашаганова Г., Смайлов Н. және т.б. ғалымдар елеулі үлес қосқаны белгілі.  

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 шешу қажет 

келесі ғылыми мәселелер 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 нысаны. Талшықты Брэгг торы. 

Зерттеу әдістері. Қойылған мәселелерді шешу үшін сигнал тарату 

теориясының классикалық әдістері, сандық, эксперименталды модельдеу 

әдістері қолданылды. 

Жұмыстың ғылыми жаңалығы: 

1. Алғаш рет сутегіге қаныққан стандартты телекоммуникациялық 

оптикалық талшыққа талшықты Брэгг торын жазуға арналған өлшеу жүйесінің 

құрылымдық сұлбасы құрылды; 
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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. 

Қорғауға шығарылатын ғылыми ережелер: 

1. Алғаш рет сутегіге қаныққан бір модалы стандартты 

телекоммуникациялық талшыққа талшықты Брэгг торын жазуға арналған 

өлшеу жүйесінің жұмыс істеу қағидасы; 

2. Алғаш рет тиімді спектрлік сипаттамасы бар фотосезімталдығы 

жоғары талшықты оптикалық Брэгг торын, сутегіде алдын-ала қаныққан 

оптикалық талшыққа эксперимент арқылы жазу тәсілі; 

3. Эксперимент нәтижесі бойынша өзекшесі германий оксидімен 

легирленген жоғарғы сезімталдықты оптикалық талшыққа жазылған талшықты 

оптикалық Брэгг торының спектрлік сипаттамасынан бір модалы оптикалық 

талшықтарды сутегіде алдын-ала қанықтыру арқылы жазылған талшықты 

оптикалық Брэгг торларының спектрлік сипаттамалары едәуір тиімділігін 

келтіру; 

4. Талшықты оптикалық Брэгг торының имитациялық моделін оқу 

процессінде қолдану. 

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.  

Жұмыстың тәжірибелік маңыздылығы. Диссертациялық жұмыстың  

ғылыми нәтижелері Люблин технологиялық 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 
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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. 

Мақалалар. 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, 146 атаудағы библиографиялық тізімнен тұрады және 120 

беттен, 53 сурет пен 10 кестеден тұрады. 

Кіріспеде диссертациялық жұмыстың жалпы сипаттамалары: жұмыстың 

өзектілігі, мақсаты, зерттеу мәселелері, зерттеу нысанасы, ғылыми жаңалығы 

және қорғауға шығарылатын негізгі ережелері, тәжірибелік маңыздылығы, 

зерттеу әдістері, апробациясы және мақалалары келтірілген. Диссертациялық 

жұмыстың қысқаша мазмұны мен құрылымы қарастырылған. 

Бірінші тарауда оптикалық талшықтардағы дифракциялық 

құрылымдарды жазудың негізгі әдістеріне шолу жасалды. Бірқатар ғылыми 

жарияланымдарда сипатталған жазу радиациясының әртүрлі көздерін қолдану 

арқылы сыну көрсеткішінің торларын қалыптастырудың заманауи жетістіктері 

қарастырылған. Қазіргі уақытта ТБТ жазу үшін фазалық маска әдісін қолдана 

отырып, ультрафиолетті лазерлік жүйелердің сәулеленуі жиі қолданылады, УК 

диапазонындағы ArF лазерлерінің сәулеленуін қолдану тиімділігі 

қарастырылған. Зерттеушілердің стандартты телекоммуникациялық оптикалық 

талшықтарға дифрақциялық құрылымдарды жазуға деген қызығушылығы да 

айқын келтіріледі. 

Екінші тарауда байланысқан модалар теориясын қолдана отырып, 

модалардың өзара әрекеттесуі қарастырылады. Қысқа периодты талшықты 

Брэгг торларын және ұзын периодты талшықты торларды құру принципі, өткізу 

спектрі сипатталған. Фотоиндукцияланған Брэгг торларын жоғары 

сезімталдығы бар температура және деформация датчиктері ретінде 

қолданудың келешегі зор. Сонымен қатар Брэгг торларының жылу 

тұрақтылығы және эксимерлі лазерлік жүйелерді қолдану да қарастырылады. 

Оптикалық талшықтардағы сыну көрсеткішін модуляциялау механизмдері, 

талшықты Брэгг торларының фотосезімталдығының теориялық тәсілдері 

келтірілген. Оптикалық талшықтардың фоторефрактивті қасиеттерін 

оңтайландыруға тырысқандықтан эксперименттік тәсілге әкелетін 

фотосезімталдықты арттыру мәселелерін шешу қарастырылуда. Құрылған 

құрылымдардың параметрлері осы үшін қолданылатын сәулелену мен жазу 

әдісінің сипаттамаларына байланысты. Фотоиндукцияланған Брэгг торларының 
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қажетті контрасты, жазу шарттары бірдей болғанда екі есе тезірек жететін үрдіс 

сипатталады. 

Үшінші тарауда талшықты Брэгг торларын стандартты 

телекоммуникациялық оптикалық талшықтарға жазу үшін құрылған өлшеу 

жүйесі сипатталған. Өзекшесі GeO2 германий тотығының жоғарғы 

концентрациясымен легирленген оптикалық талшықтар негізінде алынған Брэгг 

торының спектрлік сипаттамалары эксперименталдық түрде анықталған және 

талдау жүргізілген. Сондай-ақ алдын ала сутегіде 12 күн барысында қаныққан 

бір модалы оптикалық талшыққа ТБТ жазу іске асырылып, спектрлік 

сипаттамалары эксперименталдық түрде анықталған және талдау 

жүргізілген.Талшықты Брэгг торларын жазу 193 нм толқын ұзындығында 

жұмыс істейтін ArF эксимерлік лазерін қолдана отырып фазалық маска әдісімен 

жүргізілген. Екі түрлі оптикалық талшықтарға жазылған ТБТ-ның өткізу 

спектрлерінің модуляциясын зерттей отырып, ТБТ спектрлік сипаттамаларына 

талдау жасалады. 

Төртінші тарауда 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 асырылды.  

Диссертацияның қорытындысында ұсынылған және талқыланған 

еңбектер мен зерттеулердің нәтижелері бойынша жұмыстың негізгі 

тұжырымдары тұжырымдалған. 

Диссертацияның қосымшасында зерттеу барысында эксперименталдық 

жолмен алынған өлшеу нәтижелерінің үзіндісі, MatLab ортасындағы 

бағдарлама үзіндісі және композициялық материал бойынша алынған авторлық 

күәлік келтірілген. Сондай-ақ зерттеу нәтижелерінің Люблин технологиялық 

университетінің (Люблин қ., Польша) "Оптоэлектроника" зертханасында 

қолданылуы жайлы акт келтіріледі.    
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1 ТАЛШЫҚТЫ ОПТИКА ЖӘНЕ ТАЛШЫҚТЫ БРЭГГ 

ТОРЛАРЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ МЕН ДАЙЫНДАУ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫНА ШОЛУ 

 

1.1 Оптикалық талшықтар, түрлері және мөлдірлік терезесін 

сипаттау 

 

Оптикалық сигналдардың таралуының физикалық ортасы талшықты-

оптикалық немесе жай оптикалық кабельдер және олардың негізінде құрылған 

талшықты-оптикалық байланыс желілері (ТОБЖ) болып табылады. 

Жарық толқындарының оптикалық талшық бойымен таралуының ең 

жақсы шарттары қамтамасыз етілетін толқын ұзындығының диапазоны оның 

мөлдірлік терезелері деп аталады.  

Талшықты-оптикалық тарату жүйелері келесі артықшылықтарға 

байланысты кеңінен қолданылады: 

 жоғары шуға төзімділік, сыртқы электромагниттік өрістердің әсеріне 

сезімталдық және жеке талшықтар арасында өзара әсердің толық болмауы;  

 өткізу қабілеті жоғары, сондықтан арналар санының едәуір артуы; 

 жабдықтың аз массасы мен өлшемдері, бұл шығындарды азайтады; 

 тарату жүйелерінің кірісі мен шығысы арасындағы толық электр 

байланысы, кабель үзілген кезде қысқа тұйықталудың болмауына байланысты 

сенімді қауіпсіздік; 

 регенерация учаскелерінің үлкен ұзындығы; 

 мыстың аз шығыны және болашақта кабельдің төмен құны; 

 рұқсатсыз кіруден жоғары қауіпсіздік. 

Кемшіліктерге оптикалық талшықтардың төмен механикалық беріктігі 

және оптикалық кабельдің берілу сипаттамаларының төсеу және орнату 

кезіндегі механикалық деформацияларға тәуелділігі жатады. 

Оптикалық талшық (ОТ) (жарық өткізгіш) өзекше (ядро) және оптикалық 

қабықтан тұрады. Ішкі өзекше жарық беруге арналған. Оның айналасындағы 

қабық жарықтың өзекшеге толың шағылысуын қамтамасыз етеді.  

Өзекшенің және қабықтың оптикалық сыну көрсеткіші 1,47 және 1,46.  

Оптикалық талшықтың бірмодалы және көпмодалы (сыну көрсеткіші 

бірқалыпты өзгеретін және сыну көрсеткіші сатылы өзгеретін) түрлері белгілі.  

Көпмодалы талшықтар толқындардың көптеген түрлерін өткізеді. 

Олардың өзекшесінің диаметрі 50 немесе 62,5 мкм, ал қабығының диаметрі 125 

мкм  және жергілікті желілер мен 400 Мбит/с дейінгі жылдамдықпен тарату 

жүйелері үшін қолданылады. Сәулелену көздері ретінде 850 және 1300 нм 

толқын ұзындығында сәуле шығаратын суперолюминесцентті диодтар 

қолданылады. 
 

 



14 
 

 
 

1 –өзекше, 2 – өзекшені қоршайтын талшықтан сигналдың шығуына кедергі 

болатын шағылу қабығы, 3 – өзекшені сыртқы әсер мен ылғалдан қорғайтын 

диаметрі 250 эпоксиакрилаттық жабу немесе диаметрі 900 мкм буферлік 

полимерлік жабу 

Сурет 1.1  Оптикалық талшықтың диэлектрлік құрлымы [3] 

 

мұндағы n1 > n2. 

 
Сурет 1.2 – Көпмодалы ОТ бойымен толқынның таралуы [3] 

 

Модалар өзекшенің ішінде зигзак тәрізді жолымен талшықтың осі 

бойымен   

 

sin α ≤√n1
2−n2

2       (1.1) 

 

шарты орындалғанда таралады. 

Бір модалы талшықтардың өзекше диаметрі 8.5 - 10 мкм, 1300 және 1550 

нм толқын ұзындығында лазерлік сәулелену көздері бар телефония мен 

кабельдік теледидар жүйелерінде қолданылады. 

Мұндай талшықтарда бір мода (сәуленің бір түрі) таралады. 

 

 
 

Сурет 1.3 Бірмодалы талшық [3] 
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Бұл талшық тек бір мода тарататындықтан, модалық дисперсия жоқ. 

Бір модалы талшық 50-ден 100 ГГц/км-ге дейінгі жолақ еніне оңай қол 

жеткізуге мүмкіндік береді.  

Бір модалы талшық үшін қалыпты жиілік (V-параметр) V<2.4048. Бұл 

жағдайды белгілі бір толқын ұзындығына есептелген бір модалы талшықтарды 

алу үшін d және D мәндерін таңдау үшін қолдануға болады. 

Бір модалы талшықтардағы модалық дақтың диаметрі  

 

𝜔 = 𝑑(0,65 + 1,619 ∙ 𝑉−1,5 + 0,8 ∙ 𝑉−6)    (1.2) 

 

арақатынаспен анықталады.  

 

𝑉 = 𝜋𝑑𝑛1𝜆
−1(2Δ)1/2 ≈ 𝜋𝑑𝜆−1𝑁𝐴     (1.3) 

 

NA - талшықтың сандық апертурасы.  

Стандартты бір модалы талшықта d = 8.3 мкм, NA = 0.13, сондықтан 

жұмыс толқын ұзындығында l= 1.55 мкм, модалы дақтың диаметрі  

=0,95мкм. 

Оптикалық қуаттың едәуір бөлігі өзекшеден тыс таралғандықтан, бір 

модалы талшықтың қабығы өзекше сияқты төмен шығындарға ие болуы керек.  

Кесу толқынының ұзындығы: 

 

𝜆с = 𝜋𝑑𝑛1√2Δ/2,4048      (1.4) 

 

NA апертурсы  модалары өзекшенің ішінде сақталып тұратын ең үлкен 

бұрышының синусы орындалатын жарық басқарушыға түсетін оптикалық ось 

пен конус орындаушының арасындағы бұрыш. 

 

𝑁𝐴 = √𝑛1
2−𝑛2

2      (1.5) 

 

Қолданбалы рет бойынша n1 мен n2арасында айырмашылығы жоқ. 

Сондықтан 

 

Δ =
𝑛1−𝑛2

𝑛1
≤ 0,01      (1.6) 

 

𝑁𝐴 = √(𝑛1 − 𝑛2)(𝑛1 − 𝑛2) ≅ 𝑛1√2∆    (1.7) 

 

NA мен ∆ – талшықтың негізгі сипаттамалары болып табылады. 

Байланыс жүйесінде қолданылатын сандық апертура 0,1...0,2 аралығында 

жатады, a~ 5,7...11,50 бұрыштарға сәйкес келеді. 

2002 жылдың мамыр айында ITU-T ұйымы талшықты-оптикалық 

байланыс жүйесін алты диапазонға бөлді: O, E, S, C, L және U6. 850 нм толқын 

ұзындығындағы көп модалы оптикалық талшық бірінші мөлдірлік терезесі 
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ретінде белгілі, ал O жолағындағы бір модалы оптикалық талшық екінші 

диапазон деп аталады. C диапазоны мөлдірліктің үшінші терезесі, l диапазоны-

мөлдірліктің төртінші терезесі, ал E диапазоны - мөлдірліктің бесінші терезесі 

деп аталады. Келесі кестеде көп модалы оптикалық талшық үшін де, бір 

модалы оптикалық талшық үшін де толқын ұзындығының диапазоны берілген. 

Стандартты сатылы оптикалық талшық (SMF) үш мөлдірлік терезесіне 

ие: 850 нм, 1310 нм және 1550 нм. 
 

Кесте 1.1 Оптикалық талшықтар үшін толқын  ұзындығының диапазоны  

Атауы 
Мөлдірлік 

терезесі 

Толқын ұзындығы 

диапазоны (nm) 
Белгіленуі 

/ 1 850(770-910)  

Ерекше 2 1260-1360 O 

Кеңейтілген 5 1360-1460 E 

Қысқа толқынды / 1460-1530 S 

Стандартты 3 1530-1565 C 

Ұзын толқынды 4 1565-1625 L 

Өте ұзын толқынды / 1625-1675 U 

 

 
 

Сурет 1.4 Оптикалық талшқтың мөлдірлік терезесі [4] 

 

Толқын ұзындығының әртүрлі диапазонындағы оптикалық талшықтағы 

жарықтың өшуі ортаға байланысты, әртүрлі жиіліктерде резонанс тудыратын 

қоспалардың болуына байланысты. 

Әр түрлі мөлдірлік терезелеріндегі өшу бірдей емес: оның ең кіші мәні  

0,22 дБ/км толқын ұзындығында 1550 нм байқалады, сондықтан үшінші 
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мөлдірлік терезесі ұзақ қашықтыққа байланысты ұйымдастыру үшін 

қолданылады. Мөлдірліктің екінші терезесінде (1310 нм) өшу жоғарырақ, бірақ 

бұл толқын ұзындығы нөлдік дисперсиямен сипатталады, сондықтан екінші 

терезе қысқа қашықтықтағы қалалық және аймақтық желілерде қолданылады. 

Бірінші мөлдірлік терезесі кеңсе оптикалық желілерінде қолданылады; бұл 

мөлдірлік терезесін пайдалану шамалы. 

 

1.2 Брэгг талшықты торлары және олардың қасиеттерін сипаттау 
 

1915 жылы Уильям Генри Брэгг пен оның ұлы Уильям Лоуренс Брэггке 

рентген сәулелерін қолдану арқылы кристалл құрылымын зерттеуге қосқан 

үлестері үшін физика бойынша Нобель сыйлығы берілген, олардың бұл 

жаңалығы қазіргі таңда көптеген ғылыми зерттеулерге негіз болды. 

Хиллдің 1978 жылғы оптикалық талшықтардағы сыну көрсеткіштерінің 

өзгеру аймақтарын қалыптастыруды бақылауы [5], жарықтандырғыш 

құрылымдардың мүлдем жаңа класын құруға жол ашты, бұл кірістірудің төмен 

шығындарымен және беріліс функциясының тегіс қалыптасуымен сипатталады 

[6]. 

Оптикалық талшықтың сыну көрсеткішін өзгерту мүмкіндігін көрсету 

маңызды қадам болды. Бұл талшықты бір-біріне кедергі келтіретін екі 

ультракүлгін сәулесінің әсерінен және интервенция жүргізілген экранның 

арқасында оптикалық талшықтың арқасында мүмкін болды [7]. Осы жұмыстан 

кейін осындай құрылымдарды қатаң ғылыми қолдануға қатысты көптеген 

ғылыми мақалалар жарияланды. Оптикалық талшықтың ішіндегі сыну 

көрсеткішінің өзгеруі жарықтың дәл осындай дифракциясына алып 

келгендіктен, Уильям Генри мен Уильям Лоуренс Брэгг рентген  дифракциялық 

зерттеулер жүргізгендіктен, «Fiber-Optic Bragg Gratings» атауы қабылданды. 

Жаңа мыңжылдықтың басынан бастап талшықты оптикалық Брэгг 

құрылымдарына қызығушылық артты. Олардың көптеген қосымшалары, 

олардың арасында өндірістік ағынды суларды бақылау жүйесі [8], жарықтың 

ауысу коэффициентін өлшеу [9, 10], кернеу [11], акустикалық толқын [12], 

деформация [13], температура [14, 15] оларды пайдаланудың жаңа тәсілдеріне 

деген қызығушылықтың тез өсуін тудырды. Сондай-ақ талшықты лазерді 

құрастыру үшін пайдаланылады [16] лазер диодтарының жұмысын 

тұрақтандыру элементтері ретінде [17] және WDM толқын ұзындығын бөлуі 

бар көбейту жүйелерінің элементтері [18-21] ретінде қолданылады.  Сондықтан 

кеңістіктің қайталанушылығымен сипатталатын оптикалық талшықтарда 

жазылған құрылымдар бойынша зерттеулердің динамикалық өсуі байқалады. 

Талшықты оптика мүлдем жаңа қасиеттер тудырады және оларды дамыту 

мен пайдалану үшін байланысты мүмкіндіктер туғызады. Дифрактивті беттер 

қалыпты және талшық осіне қатысты белгілі бір бұрышқа қисайған 

конструкцияларда, біз сигналдың бір бөлігін негізгі модалармен жалғастыруға 

байланысты, сонымен қатар кіріс сигналын бір модалы оптикалық талшықтың 

қабығының модаларымен байланыстыратын резонанстар тудыратын 
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резонанстық толқын ұзындығын қарастырамыз. Жазылған талшықты Брэгг 

торы бар талшықтың құрылымы бойынша бір модалы болып табылатындығына 

қарамастан өзінің бойымен ол бірқатар қабықтық модаларды таратады, 

олардың кейбіреулері герметикалық деп аталады. Осындай құрылымдарды 

оптикалық талшыққа орналастыру жарықтың бір бөлігі қоршаған ортаға 

қабықша арқылы таралуына әкеледі. Мұндай құрылымдарды оларды қолдану 

тұрғысынан өте қызықты ететін нәрсе  олардың спектрлік өткізу 

сипаттамаларын өте үлкен спектрлік диапазонда қалыптастыру мүмкіндігі. 

«Көлбеу» периодты құрылымдарды көптеген физикалық және химиялық 

шамалардың датчиктері ретінде пайдаланудың үлкен әлеуеті, сонымен қатар 

олардың кішігірім өлшемдерімен және электромагниттік интерференцияларға 

сезімталдығымен байланысты. 

Мұндай құрылымдар электромагниттік өріс кернеулігінің өзгеруіне 

сезімтал емес болғанымен, оларды осы өлшемге сезімтал ету әдістері де 

жасалуда. ТБТ құрылымдары оптикалық талшықты қоршаған ортаның сыну 

көрсеткішінің өзгеруі не сезімтал болғандықтан [22], қазіргі уақытта 

қолданылатын ТБТ көмегімен электромагниттік өрістің өзгеруін өлшеу 

әдістерінің бірі, мысалы, ТБТ шығаратын жерде оптикалық талшықтың бетін 

сұйық кристалдың жұқа қабатымен [23] немесе магниттік сұйықтықпен [24] 

жабу табылады. Электромагниттік өрістің өзгеруінен туындаған сұйық 

кристалды немесе магниттік сұйықтықтардың молекулаларының орналасуының 

өзгеруі олардағы сыну көрсеткішінің өзгеруін тудырады, бұл шын мәнінде 

жоғары ретті модалардың берілу коэффициентінің өзгеруінде байқалады.  

Талшықты Брэгг торлары (ТБТ) – бұл қабық модаларының өзара әсеріне 

негізделген құрылым. Олар физикалық әсерлерге жоғары сезімталдыққа ие 

және өлшеу дәлдігімен ерекшеленеді, және әдетте жоғары сенімділікті 

қамтамасыз етеді, оларды жасау оңай. Осы типтегі құрылымдар 

телекоммуникация жүйелерінің элементтерін құру саласында, әртүрлі 

физикалық параметрлердің датчиктері [25] атап айтқанда, керілу [26,27], 

температура [28] ретінде кеңінен қолданылады.  

Талшықтағы тордың бұл бөліктері периодты түрде қайталанады, сыну 

көрсеткішінің (СК) өзгерістері негізінен бойлық бағытта болады. 

Бірінші ретті ең көп таралған тордың модуляциясының периоды заттағы 

жарықтың жұмыс толқын ұзындығының жартысын құрайды.  

Оптикалық талшықтың осіне таралатын сәуле – бұл оптикалық 

талшықтың бағыттаушы және сәулеленетін өзіндік модаларының үйлесімі. 

Оптикалық талшықтың сәулелену модалары үздіксіз функцияны құрайды, ал 

бағыттаушылар βi тұрақты таралуының дискретті жиынтығын құрайды. Егер 

сыну көрсеткішінің модуляциясы өзгермейтін болса, онда модалар бір-бірімен 

өзара әрекеттесусіз таралады. Таңдалған ОТ модаларының резонанстық өзара 

әрекеттесуіне сыну көрсеткішінің модуляция периоды әсер етеді. 
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1  ОТ-ның фотосезгіш өзегі, 2  кварц қабығы  

Сурет 1.5 – Сыну көрсеткішінің талшықты тор сұлбасы  
 

Сыну көрсеткішінің талшықты торының құрылымы таңдалған жарық 

өткізгіштің модалары арасында қажетті резонанстық әрекеттесуді қамтамасыз 

ететіндей етіп таңдалады. Периодты құрылымдардағы резонанстық өзара 

әрекеттесу теориясы егжей-тегжейлі жасалғанын және физиканың әртүрлі 

салаларында кеңінен қолданылатынын және, көп жағдайда талшықты 

торлардың қасиеттерін сипаттау үшін қолданылатынын ескеру қажет. Жарық 

өткізгіштердің модаларының өзара әрекеттесуі, әдетте, белгілі бір толқын 

ұзындығында тек екі мода фазалық синхронизм шартын қанағаттандырады 

және осылайша бір-біріне энергияны тиімді жеткізе алады деп болжау 

негізінде, байланысқан модалар теориясын қолдана отырып сипатталады. 

Сонымен қатар, әлсіз периодты бұзылулар болған кезде мода өрістері өзгеріссіз 

қалады деп есептелінеді. Бұл шарттар төменде қарастырылған көптеген 

жағдайларда орындалады. 

Біртекті СК торын, яғни L тұрақты периоды бар құрылымды 

қарастырайық. Екі мода осындай торда өзара әрекеттеседі егер фазалық 

синхрондау шарты орындалса: 

 

𝛽2 − 𝛽1 =
2𝜋𝑁

∧
      (1.8) 

 

мұндағы β1және β2 – қарастырылатын модалардың таралу тұрақтылар, N – 

модааралық өзара әрекеттесудің орындалу ретін сипаттайтын бүтін сан.  

Моданың таралу тұрақтысы келесі қатынаспен өрнектеледі 

 

𝛽 =
2𝜋𝑛𝑒𝑓𝑓

𝜆
       (1.9) 

 

мұндағы neff  – моданың тиімді көрсеткіші, λ – вакуумдағы толқын ұзындығы. 

HE11 (LP01) талшықты жарық өткізгіштің негізгі модасының басқа 

бағыттағыш және сәулелену модаларымен өзара әрекеттесуін қарастырайық. 

1.6-суретте N = 1 үшін кодтық байланыстың әртүрлі түрлері көрсетілген. Тік 
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ось бойынша жарық өткізгіш модаларының тиімді сыну көрсеткіші (СК), оның 

ішінде nco, ncl және next –өзекшенің, қабықтың және сыртқы ортаның сәйкесінше 

сыну көрсеткіштері. Тік осьтің оң және теріс бағыттары HE11 бастапқы негізгі 

модаға қатысты сәйкесінше тура және кері бағытта таралатын жарық 

өткізгіштің модаларын  сипаттайды. Суретте өзекше (ncl< neff< nco) және қабық 

(next< neff< ncl) үшін дисперсиялық қисықтар сұлбалық түрде көрсетілген. 

Көлеңкеленген аймақ жарық өткізгіштің сәулелену модаларына сәйкес келеді. 

 
Сурет 1.6 – HE11 (LP01) талшықты жарық өткізгіштің негізгі модасы мен 

басқа модалар арасындағы фазалық синхрондау шартының орындалуын 

көрсететін диаграмма [29] 

 

1 және 2 үзік сызықтар мен кіші Lsp және үлкен Llp периодтты торлар 

үшін (ncore
eff

 – 1/L) мәндерін көрсетеді (ncore
eff – негізгі моданың тиімді СК). Бұл 

қисықтардың әртүрлі модалардың дисперсиялық қисықтарымен қиылысуы 

фазалық синхронизм шарты орындалатын толқын ұзындығын анықтайды (1.8). 

Үлкен периодтты торда бір бағытта таралатын модалармен, ал кіші периодтта 

таратудың қарама-қарсы бағыты бар модалармен байланыс бар екенін ескеру 

қажет. 1.6-суретте өзекшенің негізгі модасының өзекшенің әр түрлі модалармен 

(a, f, g), қабықтың (b, e), және және тура (а - c) және кері (d - g) бағытта 

таралатын сәулелену модаларының (с, d) байланысын нақты көрсетеді. Бір 

қызығы, әр түрлі толқын ұзындығындағы сол бір тор өзекшені негізгі модасын 

әртүрлі типтегі және таралу бағыттарының модаларымен  байланыстыра алады. 

Сонымен, ТБТ-да шағылысудың негізгі жолағына қатысты қысқа толқындық 
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жағынан мембраналық модалар қозуы мүмкін, бұл, әдетте, үлкен шағылысу 

коэффициенті бар торларда байқалады. 

Торлардың жоғарыда аталған түрлерінен басқа, сирек кездесетін, бірақ 

бірқатар қызықты қолданулары бар модалық және поляризациялық 

түрлендіргіштері туралы айта кеткен жөн. Аз модалы талшықты жарық 

өткізгіштерге жазылған модалы түрлендіргіштерде сәулелену өзекшенің бір 

модасынан екіншісіне ауысады. Осыған ұқсас үрдіс поляризация 

түрлендіргіштерінде жүзеге асырылады, мұнда электр өрісінің 

поляризациясының өзара перпендикуляр бағытымен модалардың өзара 

әрекеттесуі екі сынғыш оптикалық талшықта жазылған торда пайда болады. Екі 

жағдайда да резонанстық толқын ұзындығындағы тордың периоды мода 

арасындағы соғу кезеңімен сәйкес келеді.  

 

1.3 Талшықты Брэгг торларының түрлерін зерттеу 
 

Брэгг талшықты торларының негізгі үш түрі бар. 

1. I түріндегі талшықты Брэгг торлары – «типтік» деп аталады, жазу 

сәулесінің төмен энергия тығыздығында жасалады. Температура 200˚C-ге 

жеткенде бұл түрдегі ТБТ өшіріледі, көбінесе телекоммуникациялық 

құрылғыларда және өлшеу жүйелерінің сезімтал элементтерінде қолданылады.  

2. I А түріндегі талшықты Брэгг торлары  ультракүлгін сәулемен ұзақ 

уақыт ұсталғаннан кейін алдын-ала гидрленген оптикалық талшыққа жазу 

негізінде жасалады. Жазу барысында шағылыстың орталық толқын ұзындығы 

20 нм-ге ауысуы мүмкін және тиімді СК өсуіне ие. 

3. II түрдегі талшықты Брэгг торлары  қуатты лазер сәулесінің бір немесе 

бірнеше импульсіне жазылған торлар [30-32]. II түрдегі торларды жазу іс 

жүзінде өзекше материалының бұзылуымен бірге жүреді, бұл торлардың 

беріктік сипаттамаларының күрт төмендеуіне және қосымша "сұр" 

шығындардың пайда болуына әкеледі. 

4. IIA түріндегі талшықты Брэгг торларын [33-36] алғаш рет жазу 

сутегімен қанықпаған германий силикатты жарық өткізгіште байқалды [33]. 

Бұл типтегі торлардың жазбасы, әдетте, жоғары легирленген талшықты жарық 

өткізгіштерінде және әртүрлі қоспалармен байқалады. Сонымен, [37] жұмыста 

IIA типті торлардың азот силикатты өзегі бар жарық өткізгіштерде жазылуы 

көрсетілді. Бір қызығы, азотпен қоспаланған өзекшесі бар германий силикатты 

талшықтарда да аз мөлшерде сәулелену кезінде I типті тор жазылады, содан 

кейін ашылған дозаның жоғарылауымен оның контрасты әдетте нөлге дейін 

төмендейді, ал оның орнына жаңа IIa типті тор пайда болады. Сонымен қатар, 

тордың бұл түрін жазу әдетте Брэгг толқын ұзындығының спектрдің қысқа 

толқындық бөлігіне аздап ауысуымен бірге жүреді [38, 39]. Әдетте, IIA типті 

торлар I типінен басқа қасиеттерге ие, атап айтқанда температураға жоғары 

төзімділік [36]. 

Тұрақты периодты талшықты Брэгг торлары СК модуляциясы OТ-ның 

негізгі модасын қарама-қарсы бағытта таралатын модамен байланыстырады. 
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Мұндай құрылымның ерекшелігі  жарықты тек тар спектрлік диапазонда 

шағылыстыру мүмкіндігі. Нәтижесінде дискретті толқын ұзындығында OТ 

арқылы таралатын сәуле ТБТ-дан  көрінеді.  

Шағылысу коэффициенті СК модуляциясының тереңдігіне байланысты, 

ал шағылысудың орталық толқын ұзындығы Брэгг шартымен анықталады [44]: 

 

𝜆𝐵 = 2𝑛𝑒𝑓𝑓𝛬,      (1.10) 

 

мұндағы,   Брэгг резонансының толқын ұзындығы,   тиімді сыну 

көрсеткіші, Λ  Брэгг торының периоды. 

Оптикалық талшықтың өзегіне таралатын жарық, сыну көрсеткіші 

торының әр бетімен шашырайды. Тордың әр қырынан шағылысқан жарық 

фазаға енбейді, егер Брэгг шарттары орындалмаса. Брэгг шартын 

қанағаттандыратын толқын ұзындығы үшін сыну көрсеткіші торының әр 

қырынан шағылысқан жарық сәулелері бүктеліп, OТ бойымен кері бағытта 

таралады [8]. 

ТБТ жарықтың берілу және шағылысу спектрін электродинамиканың 

классикалық теориясы негізінде алуға болады. Оптикалық талшықтағы 

жарықтың таралуы Максвелл теңдеулерімен сипатталады және шекаралық 

шарттарға сәйкес шешім табады. Классикалық электродинамика теориясына 

сәйкес ТБТ-дегі рефлексия қарама-қарсы бағытта таралатын сәйкес модалар 

арасындағы байланыс арқылы анықталады. 

Егер жарықтың таралуы OТ осі бағытында жүрсе, онда Брэгг шарты: 

 

𝜆𝐵 = 𝛬𝑛0,   (1.11) 

 

Орташа сыну көрсеткіші n0 бар бір модалы ОТ өзегінде пайда болған 

біртекті Брэгг торын қарастырайық. СК профилі [2]: 

 

𝑛(𝑧) = 𝑛0 + ∆𝑛 cos (2𝜋
𝑧

𝛬
),    (1.12) 

 

мұндағы: ∆𝑛  Брэгг толқынының ұзындығы, z – талшықтың осі 

бойындағы қашықтық. 

Тордың маңызды параметрі, Брэгг толқын ұзындығынан басқа, R  

шағылысу коэффициенті болып табылады, ол Δnmod сыну көрсеткішінің 

модуляциясының шамасына да, Брэгг торының соққыларының санына да, оның 

ұзындығына да байланысты. 

Байланысқан модалар теориясының көмегімен Брэгг торының шағылысу 

спектрін көрсетейік [2]: 

 

𝑅(𝑙, 𝜆) =
𝜀2 sinℎ2(𝑠𝑙)

∆𝑘2 sinℎ2(𝑠𝑙)+𝑠2 cosℎ2(𝑠𝑙)
,      (1.13) 
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мұндағы R (l, λ) – тордың толқын ұзындығының функциясы ретінде λ және 

тордың ұзындығы l, Ω  байланыс коэффициенті, Δk = K – π/λ  бұзылыстың 

толқындық векторы, мұндағы k = 2πn0/λ – таралу тұрақтысы және S2 = Ω2Δk2. 

СК модуляциясының синусоидалы функциясы үшін байланыс коэффициенті: 

 

Ω =
𝜋∆𝑛𝜂(𝑉)

𝜆
,      (1.14) 

 

мұндағы η (V)≈1-1/V2, (v≥2,4) – талшық өзегіндегі негізгі моданың 

қарқындылығының пайызын анықтайтын функция. 

Брэгг толқын ұзындығы үшін Δk = 0, сондықтан: 

 

Δn =
𝜆𝐵

𝜋𝑙
tan ℎ−1(√rmax),        (1.15) 

 

 
Сурет 1.7 Талшықты Брэгг торының шағылысу спектрі [8] 

 

ТБТ шағылысу коэффициенті сыну көрсеткішінің модуляциясының 

тереңдігіне байланысты және ол талшықты Брэгг торының ішіндегі СК 

модуляциясының тереңдігіне байланысты артады. (1.10) өрнегінен ТБТ 

резонанстық толқын ұзындығы OТ өзегінің тиімді СК және СК модуляция 

периодына  байланысты екенін көруге болады. 

СК Δn модуляциясының мәні ТБТ-ның негізгі параметрі болып табылады. 

Әлсіз шағылысқан ТБТ СК индукцияланған модуляция амплитудасын бағалау:  

 

ΔλFWHM
lPG =

λlPG∧

πL
√π2 − (kLPGL)2    (1.16) 

 

мұндағы rmax – тордың Брэгг резонансының орталық толқын ұзындығындағы 

шағылысу коэффициенті. 

Фото индукцияланған ұзын периодты талшықты торлар L = 100 – 500 

мкм салыстырмалы түрде ұзақ уақытқа ие және негізгі моданы сол бағытта 

таралатын қабық модаларымен байланыстырады. Әдетте, қабық модаларын 

кварц әйнегі/ауа шекарасы жүргізеді, ол жарық өткізгіштің сәулеленген 

бөлігінен қорғаныс қабатын алып тастағаннан кейін пайда болады. Қабық 
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тәрізді модаға өткен энергия содан кейін жарық өткізгіштің тазаланбаған 

бөлігіндегі қорғаныш қабатына сіңеді, бұл жарық өткізгіштің өткізу спектрінде 

сіңіру жолағының пайда болуына әкеледі. Бұл жағдайда қабық ~104  

модаларының көп мөлшерін бағыттай алады, бірақ олардың аз ғана саны (атап 

айтқанда HE1m және EH1n модалары, мұнда m және n радиалды модалар 

сандары) hLPG қабаттасу интегралының маңызды мәніне ие, ол СК модуляциясы 

енгізілген аймақ бойынша алынады (фотоиндукцияланған торлар үшін мұндай 

аймақ жарық өткізгіштің германий силикатты өзегі болып табылады).  

Мұндай модаларда радиалдық модалық санға тең жарық өткізгіштің 

радиусы бойындағы  радиалды осцилляция саны мен аксиальды симметрияға 

ие. 

Біртекті тордағы қабықтың қарқындылығы S=sin2(kL) түрінде көрінеді. 

Тордың байланыс коэффициенті, ТБТ жағдайындағыдай, k=pDnhLPG/λLPG, 

қатынасы арқылы көрінеді, мұндағы λLPG – тордың резонанстық толқын 

ұзындығы. 

Бұл жағдайда жарты биіктіктегі резонанстың спектрлік ені келесі 

арақатынаспен көрінеді:  

 

ΔλFWHM
lPG =

λlPG∧

πL
√π2 − (kLPGL)2    (1.17) 

 

1.8-суретте өзекшедегі СК сатылы профилі бар жарық өткізгіш үшін есептелген 

(өзекше мен қабық СК арасындағы айырмашылық ∆n = 0.01) және бірінші 

жоғары моданың кесу толқынының ұзындығы λс = 1.0 мкм, өткізу жолағының 

ұзындығы 25 мм, периоды 230 мкм болатын ұзын периодты ТБТ (ҰПТБТ) 

өткізу спектрі келтірілген. Индукцияланған СК мәні 4•10-4. Берілген спектр 

біртекті ұзын периодты ТБТ-на тән, оның ерекшелігі – НЕ1m қабықтық модалар 

үшін m радиалды модалар санының өсуімен модааралық өзара әрекеттесу 

қарқындылығының монотонды өсуі. 

 

 
 

Сурет 1.8 – 230 мкм периодты, ұзындығы 25 мм біртекті ұзын периодты 

тордың өткізу спектрі [29] 



25 
 

ҰПТБТ-ның спектрлік сипаттамалары жарық өткізгіштің температурасы, 

кернеуі және иілісі сияқты параметрлерге, сондай-ақ жарық өткізгішті тормен 

қоршаған ортаның СК-не байланысты. T температурасының ұзын периодты 

тордың спектріне әсері негізінен λLPG резонанстық толқын ұзындығының 

өзгеруімен көрінеді. Ұзын периодты торлар үшін резонанстық толқын 

ұзындығының ығысуының температуралық сезімталдығы ∆lLPG/∆T 

байланыстырылған қабық модасының санына байланысты және  

әдетте ~0.05-0.1нм/к құрайды. 

 

∆λlPG

λlPG
=

1

∆neff

∂(∆neff)

∂T
+

1

∧

d∧

dT

1−
∂(∆neff)

∂λ

∆T    (1.18) 

 

мұндағы ∆neff – негізгі және қабықша модаларының тиімді сыну көрсеткіштері 

арасындағы айырмашылық. 

Кварц әйнегінің жылу кеңею коэффициенті болып табылатын осы 

теңдеудің алымындағы екінші қосындылауышты, әдетте, біріншісімен 

салыстырғанда елемеуге болады. Осылайша, ұзын периодты торлардың 

температуралық сезімталдығын анықтайтын негізгі факторлар жарық 

өткізгіштің өзегі мен қабығының термо-оптикалық коэффициенттері, сондай-ақ 

қарастырылатын толқын ұзындығындағы тиімді өзара байланысты модалардың 

спектрлік тәуелділігі болып табылады (1.18) өрнегіндегі бөліндінің екінші 

мүшесі). Қабық модасының өсуімен бөліндінің төмендеуі температура 

сезімталдығының жоғарылауына әкелетінін ескеру қажет.  

ҰПТБТ-ның кернеуге сезімталдығы жарық өткізгіштің түріне 

байланысты 15-тен – 7 нм/% - ға дейін кең диапазонда өзгеруі мүмкін. Бұл 

коэффициенттің шамасы мен белгісі жарық өткізгіштің өзегі мен қабығы 

аймақтарының серпімді-оптикалық коэффициенттерінің айырмашылығымен 

анықталады. 

Сыртқы СК шамасына қатысты резонанстық толқын ұзындығы 

позициясының сезімталдығы dlLPG/dnext ~104 нм жетуі мүмкін, егер сыртқы 

ортаның СК жарық өткізгіштің кварц қабықшасының СК-нен сәл аз болса. 

Сонымен қатар next>ncl, кезінде резонанстық толқын ұзындығы next сыртқы 

ортаның СК-не сезімтал емес болады. 

ҰПТБТ -ның өткізу спектрі тордың иілуіне жоғары сезімталдыққа ие. Бір 

жағынан, бұл онымен жұмыс істеу кезінде торды бекітуге көп көңіл бөледі, 

екінші жағынан, мұндай торларды иілу және деформация датчиктері ретінде 

пайдалану келешегін ашады. Тордың бүгілуі тордың амплитудасының 

төмендеуіне және оның спектрдің ұзын толқындық аймағына ауысуына әкеледі, 

және бұл өзгерістердің үлкен болуы салдарынан ~1 м радиусымен жарық 

өткізгіштің иілісі салыстырмалы түрде оңай тіркелуі мүмкін. 

Мембраналық модалардың тұрақты таралуы жарық өткізгіштің 

қабығының диаметріне байланысты. Бұл жағдай резонанстық толқын 

ұзындығының қайтымсыз ығысуына мүмкіндік береді. Қабықтың диаметрін 
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азайтуға болады, мысалы, HF гидрофторлық қышқылының ерітіндісіндегі 

жарық өткізгішті химиялық өңдеу арқылы. Бұл әрекет резонанстық толқын 

ұзындығын тордың байланыс коэффициентін іс жүзінде өзгертпестен өте ұзақ 

қашықтыққа ауыстыруға мүмкіндік береді. Толқын ұзындығының ығысуы 

түрлендірілген мода нөмірінің өсуімен артады және жоғары деңгейлі режимдер 

үшін 100 нм немесе одан да көп болуы мүмкін. 

 

1.4 Талшықты Брэгг торларын жазу әдістеріне шолу және тиімді 

әдісті таңдау 
 

Талшықты Брэгг торларын жазу әдістерін қолданылатын лазер түріне, 

радиациялық толқын ұзындығына, сәулеленген материалға және тор түріне 

қарай жіктеуге болады [25]. 

ТБТ жазу үшін қолданылатын лазерлер үздіксіз және импульсті болуы 

мүмкін, сәулеленудің толқын ұзындығы инфрақызылдан (ИҚ) спектрдің 

ультракүлгін (УК) диапазонына дейін болады. Бұл айырмашылықтар жазу үшін 

пайдаланылатын оптикалық сәулелену көздерінің кеңістіктік және уақыттық 

когеренттілігін анықтайды, бұл өз кезегінде ТБТ жазудың тиімді әдісін 

таңдауды анықтайды. ТБТ жазудың негізгі әдістерінің ішінде қадамдық әдіс, 

фазалық маска (ФМ) әдісі және интерферометриялық әдіс ажыратылады.  

Алғаш рет уақыт бойынша тұрақты периодты құрылым 1978 жылы 

канадалық байланыс орталығында, Оттавада, Hill K. және оның әріптестерімен 

германий қосылған оптикалық талшықта алынды [41, 42]. 

Сол экспериментте өзекшесі германий диоксиді GeO2 қоспасымен 

легирленген, кремний диоксиді SiO2 негізіндегі талшықтар пайдаланған 

болатын. Сыну көрсеткішінің модуляциясы қарама-қарсы бағытта таралатын 

аргон-иондық лазерден (488 нм) екі сәуленің интерференциясы нәтижесінде 

пайда болған тұрақтанған толқынның болуымен байланысты болды, яғни екі 

ортаның шекарасында талшықтың жан-жағынан шағылысқан жарық толқыны 

және ұзындығы 1 см талшықтың жарық өткізгіш бөлігінің бойымен тура 

бағытта таралатын жарық толқыны. Осылайша алынған талшықтың жарық 

өткізгіш бөлігіндегі сыну көрсеткішінің кеңістіктік модуляциясы Брэгг 

шартына сәйкес жазуда қолданылған толқын ұзындығының резонанстық 

шағылыстырғыш ретінде жұмыс істейді [2]. 

[43] жұмыста аргон-иондық лазерді қолдана отырып, толқын ұзындығы 

488 нм сәуле шығаратын талшықты Брэгг торын (1.9-сурет) жазуға арналған 

оптикалық схема сипатталған. Бойлық моданың қозуына байланысты өзекше 

жарыққа қатысты жоғары сезімталдыққа ұшырады. Жазу кезінде 

тұрақсыздықты болдырмау үшін аргон-иондық лазер шағылысқан жарықтан 

оқшауланған. Сәуле көзінен талшық осі бойымен таралатын толқын, 

талшықтың сынған ұшынан шағылысқан толқынмен араласып, талшықтың 

жарық өткізгіш бөлігінде әлсіз тұрақты толқын түзеді. 

Нәтижесінде сыну көрсеткішінің периодты модуляциясы осы 

интерференциялық толқыннан туындайды. Осылайша алынған ТБТ ұзындығы 
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сыну көрсеткішінің төмен модуляциясы есебінен қажетті дифракция тиімділігін 

алу үшін бірнеше ондаған сантиметрді құрайды. 

[44] жұмысындағы зерттеулер ТБТ жазу дифракциялық тиімділігі 

сәулеленуінің қарқындылығының квадратына пропорционалды түрде өсетінін 

көрсетті, бұл екі фотонды сіңіру құбылысының болуын ұсынды. 

Осылайша, Hill K. және оның әріптестері алғашқы жұмысында орталық 

толқын ұзындығы 488 нм болатын жазу сәулелену көзін қолданғандықтан, бір 

фотонды сіңіру кезінде легирленген GeO2 әйнегінің сыну көрсеткішін 

модуляциялауға жарамды сәуле ультракүлгін диапазонда жатыр. 

 

 
 

Сурет 1.9 – Аргон-ионды лазерді қолдана отырып талшықты Брэгг торын 

жазу бойынша Хиллдің диаграммасы [44] 

 

1989 жылы Meltz бастаған авторлар тобы сыртқы толқын ұзындығы 244 

нм болатын ультракүлгін сәулелерін қолданған ТБТ жазудың сыртқы әдісін 

көрсетті (1.10-сурет). Бастапқыда ультракүлгін (УК) сәулелену 50% жарық 

бөлгішке түседі, содан кейін алынған сәуле шоқтарын екі УК айналар белгілі 

бір бұрышпен жинақталады. Оптикалық талшық (ОТ) интерференциялық 

үлгінің максималды көрінетін аймағында орналасқан. Бұрыш, шағылыстың 

қажетті Брэгг толқын ұзындығы, осы толқын ұзындығындағы тиімді сыну 

көрсеткіші, жазу сәулеленуінің толқын ұзындығы секілді параметрлерді ескере 

отырып таңдалады. 

Бұл жазу әдісінің Hill әдісіне қарағанда артықшылығы – жазылатын 

сәулеленудің толқын ұзындығынан оның шексіз үлкен мәніне дейінгі 

диапазонда құрылатын ТБТ шағылысуының орталық толқын ұзындығын таңдау 

мүмкіндігі. Бұл сұлба бір импульсті ТБТ жазу үшін өте қолайлы. 

Алайда, бұл әдістің кемшіліктері де бар, олардың ішінде механикалық 

тербелістер мен турбуленттілікке сезімталдығы ерекше, өйткені оптикалық 

жолдың көп бөлігі ауамен өтеді. Біраз уақыттан кейін және осындай 
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деструктивті факторлардың болуына байланысты интерференция сұлбасы 

өзгеріп, ТБТ жазбасын қысқа экспозициялармен шектейді. 

 

 
Сурет 1.10 – Иықтардың бірінде фазалық пластинамен талшықты Брэгг 

торын жазуға арналған ультракүлгін интерферометр [44] 

 

Бұл сұлбада сәулеленуді жазатын екі когерентті сәуле қажет 

болғандықтан, арнайы профилі бар рельефті дифракциялық торды кәдімгі 

дифракциялық тор сияқты жарық бөлгіш ретінде пайдалануға болады. 

Диэлектрлік айналармен бірге дифракциялық тор, бөлгіш ретінде әрекет 

етеді және интерферометрдегі Брэгг толқын ұзындығын реттеуге мүмкіндік 

береді. Интерферентті сәулелер сәуленің бір нүктесінен шығатындықтан, 

интерференциялық бейненің көрінісі лазер сәулесіндегі кеңістіктік 

үйлесімділіктің таралу функциясына сезімтал емес. 

Осылайша, Тальбот интерферометрінде жарық бөлгіш ретінде масканы 

қолдана отырып, ТБТ жазу үшін фазалық маска әдісі қолданылды (1.11-сурет). 

Цилиндрлік линза сәуледегі энергия тығыздығын реттеуге арналған, пластина 

дифракцияның нөлдік ретін бұғаттайды және дифракция құрылымының 

қалыптасуына дифракцияның әсерін азайтады.  

Бұл сұлбаның артықшылығы – көлбеу ТБТ қалыптастыру үшін талшық 

осін бұру мүмкіндігі, оны шығару кезінде торларды оптикалық талшыққа 

индукциялау мүмкіндігі. 
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Сурет 1.11 – Тальбот интерферометрінде талшықты Брэгг торын жазу 

әдісі [45] 

 

Фазалық маска әдісін қолдану қарапайым және арзан әдіс. Талшықты 

Брэгг торларын бір импульсті жазу кезінде діріл оқшаулауын және ауа 

ағындарының әсерінен қорғауды қолдану қажет емес. Фазалық маска әдісінде 

ескеретін бірқатар негізгі ұстанымдар бар: 

– сәулелердің интерференциясы фазалық масканың бетінен тікелей 

өтетіндіктен, ТБТ жазу үшін оптикалық талшықты масканың бетіне қою керек;  

– оптикалық талшықтар ультракүлгін сәулелену үшін мөлдір емес 

материалдардан жасалған қабықпен жабылғандықтан, ТБТ жазар алдында 

талшықты қабықты алып тастау керек, бұл уақыттың ұлғаюына және жазу 

процесінің күрделенуіне әкеледі, сондықтан оптикалық талшықтың 

механикалық сипаттамалары нашарлайды; 

– интерференцияда дифракцияның барлық реттері қатысатындықтан, 

сыну көрсеткішінің идеалды профиліне жету қиын. 

Алайда, біркелкі профилі бар фазалық масканы қолдану, фазалық маска 

бойымен сәуле түсіретін және ондағы энергия тығыздығын реттейтін сәулені 

аудару арқылы ұзын периодты ТБТ және реттелетін сыну көрсеткішінің 

профилі (СК) бар торларды жазуға мүмкіндік береді. 

Фазалық маска әдісімен ТБТ жазу сұлбасы 1.12-суретте көрсетілген. 
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Сурет 1.12 – Фазалық маска әдісімен талшықты Брэгг торын жазу 

сұлбасы [45] 

 

Сондай-ақ, Ллойд интерферометрін қолданатын әдіс бар [46], ол бойынша 

оптикалық сәулеленудің кеңістіктік үйлесімділігіне жоғары талаптар қойылады.  

Интерферометрлік емес сыртқы әдіс ретінде ТБТ жазудың қадамдық әдісі 

белгілі [47]. Бұл әдістің артықшылығы – кез-келген толқын ұзындығы мен 

ауыспалы периоды бар торларды жазу мүмкіндігі, жазу сәулелену 

қарқындылығын реттеу арқылы сыну көрсеткішінің ерікті профилін алу.  

 

 
 

Сурет 1.13 – Талшықты Брэгг торын қадамдық әдіспен жазу сұлбасы [45] 
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Кемшілігі – жазу сәулелену сәулесіне қатысты талшықты дәл анықтау 

қажеттілігі. Әдетте, фемтосекундтық Ti:sa лазері қадамдық әдіспен жазу үшін 

қолданылады, бұл кварц әйнегіндегі сыну көрсеткішін қосымша қоспа 

элементтерінсіз модуляциялауға мүмкіндік береді. Мұндай жағдайларда 

талшықтың өзекшесін жазатын лазер сәулесінің түсу аймағында орналастыру 

арқылы микроскопиялық объектив қолданылады. ТБТ екі жақты оптикалық 

талшықтарға жазу кезінде қосымша позициялау жүйесін қолдану қажет. Осы 

әдіспен жазылған ТБТ негізгі және конверттелген модалар арасындағы 

байланыстың жоғарылауы [48] және жоғары екі жақты сыну [49] байқалады. 

[50] – [52] жұмыстар авторлары ультракүлгін (УК) фотосезімталдықты 

оқшаулау деп аталатын екі сатылы әсер ету әдісін көрсетті, бұл сутекке 

малынған талшықтарды алдын-ала өңдеу арқылы сутектің фотосезімталдығын 

жоғарылатуды тұрақтандырады. Сутектің фотосезімталдығының жоғарылауы 

248 және 193 нм [53] лазерлік алдын-ала сәулелену арқылы, оптикалық 

талшықтар мен жалпақ толқындарда тұрақты түрде тіркелді, ал жоғары 

германий немесе фосфор қоспасын қолдану шарттары үшін температураның 

жоғары тұрақтылығын қамтамасыз ететін ТБТ жазылды, ал жедел ескіруі 

бойынша жүргізілген сынақтар 20 жыл ішінде 800С кезінде тұрақты жұмысы 

қамтамасыз етіледі [54]. Екі сатылы әдісі бойынша құрылған ұзын периодты 

тордың фотосезімталдығы ұзақ мерзімді тұрақтылықты көрсетті [55] және 

легирленген талшықты күшейткіштер үшін эквалайзерді күшейтуді орындау 

үрдісі оңтайлығын көрсетті. Бұл жұмыстың авторлары фотосезімталдықты 

синхрондауды фазалық қателерді реттеуге және қарапайым жарық 

тізбектеріндегі екі жақты сынуды басқаруға таратты [56, 57]. 

Көрсеткішінің 2,5∙10-3 дейін тұрақты өзгеруі сутегі жүктемесінің 

тұрақсыздығы мәселесін шешу үшін 248 нм стандартты талшықтардың алдын 

ала сенсибилизацияланған аймақтарында туындады [56]. Жақында сутекті 

қажет етпестен алдын-ала лазермен сәулеленудің фотосезімталдығының 

жоғарылауы байқалды. [58] жұмыста CO2 лазерінің интенсивті сәулесімен 

алдын-ала сәулелендірілген талшықтардағы 248 нм толқын ұзындығында 

сәулелену кезінде сыну көрсеткішінің 60% - ға өзгеруі ұсынылған. 

Фотосезімталдықты анықтау жұмыстарының көп бөлігі германий, бор 

және фосфордың артық қоспасы бар толқын таратқыштарға және арнайы 

фотосезімтал талшықтарға негізделген [59] - [60], [53], [61], сондай-ақ кең 

қолданылуына, жоғары оптикалық сипаттамаларына, төмен поляризациялық 

мода дисперсиясына, төмен құны мен минималды кірістірілуіне байланысты 

стандартты талшықтарға оңай тарала алмайды. 

[62] жұмыстың авторлары 193 нм ArF-лазермен алдын ала өңделген 

стандартты оптикалық талшықтарда (SMF-28) әлсіз фотосезімталдықты 

(∆n<1•10-4) көрсетті, бұл ТБТ дайындау үшін жеткілікті емес. Одан әрі [63] 

авторлары қысқа толқындық кеңеюді 157 нм қысқа толқындық сәулеленуді 

қолдана отырып, стандартты телекоммуникациялық талшықтардағы 

ультракүлгін сезгіштігінің күшті өсуін (SMF-28) бекіту үшін көрсетті. Берік 

ТБТ (1см, 40дБ) 248 нм сәулелену арқылы жеңіл қалыптасқан. Көрсеткіштің 
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осындай күшті өзгерісін анықтау үшін қажетті 157 нм толқын ұзындығында 

өңдеу алдында сәулелену дозасы 193 нм ArF-лазерлерді пайдалану кезінде 

талап етілетіннен 20 есе аз болды. 

Жоғарыда келтірілген ТБТ жазу әдістеріне шолуды ескере отырып, 

диссертациялық жұмыста стандартты телекоммуникациялық бір модалы 

талшықтарға (SMF-28) фотосезімталдығы жоғары ТБТ жазу үшін фазалық 

маска әдісі таңдап алынды.  

 

1.5. Талшықты Брэгг торын жазу әдісінде қолданылатын лазер 

түрлерін  сипаттау 
 

Қазіргі ғылыми басылымдарда Брэгг талшықты торларын жазудың 

барлық әдістері кеңінен қолданылады. 

Оптикалық талшықтардың типін, сыну көрсеткішін модуляциялау 

тетіктерін, жазатын сәулеленуді, ТБТ жазу әдістемесін, дифракциялық 

құрылымдар типін жұмыстар (тұрақты периоды бар ТБТ, ширатылған, 

аподталған, ұзын периодты, фазалық ығысумен) зерттеуде жүргізілді. Бұл 

бөлімде кейбір жұмыстардың нәтижелеріне шолу жасалады. 

Қазіргі әлемде сыну көрсеткішін тұрақты және жоғары модуляциялау 

үшін УК диапазонының көптеген лазерлік сәулелену көздері қолданылады. 

Олардың ішінде ArF және KrF сияқты импульстік эксимерлі лазерлік жүйелер 

талшықты Брэгг торларын жазу үшін кеңінен қолданылады.  

Кварц әйнегіндегі фотоиндукцияланған СК өзгеру механизмдері әлі күнге 

дейін жеткілікті түрде анықталған жоқ, тіпті ең көп зерттелген германий 

диоксидімен (GeO2) легирленген әйнектер үшін де. Алайда, германий 

силикатты әйнегі үшін германий оттегі жетіспейтін орталықтарының (ГОЖО) 

фотоқозуы әйнек торын кейіннен қайта құру үшін бастама рөлін атқаратыны 

белгілі, бұл оның СК өзгеруімен бірге жүреді. Германий силикатты әйнегінің 

сіңіру спектрінде 242 және 330 нм максимумы бар екі жолақ басым болады, 

олар сәйкесінше ГОЖО синглеті және триплетті сіңіруге тән. Синглеттік 

жолақтың жарықтық қозуын KrF эксимерлік лазердің (248 нм), аргон лазерінің 

(244, 257 нм) екінші гармоникасының, Nd3+:YAG лазерінің (266 нм) төртінші 

гармоникасының немесе бояғыштардағы лазерлердің екінші гармоникасының 

сәулеленуі жүзеге асырады. Бұл сәулелену көздері, әдетте, СК торларын жазу 

үшін қолданылады. 

Триплеттік сіңіру жолағы үш ретке аз қарқынды, бірақ оны айтарлықтай 

СК (~2‧10-4) бағыттау үшін де қолдануға болады. ГОЖО-ның синглеттік және 

триплеттік жарықтық қозуы кезіндегі СК өзгерісінің салыстырмалы талдауы,  

СК бағыттау процесінде басым механизм – бұл орталықтарды қай жолақ 

қоздыру үшін қолданылатынына қарамастан, қозған триплетік күйден 

түрлендіру екенін көрсетті. Торларды триплетті сіңіру жолағына жазудың 

тартымдылығы мынада, бұл ретте торды жарық өткізгішті қорғаныш полимерлі 

қабатынан тазартпай жазуға болады, бұл спектрдің осы диапазонында 

айтарлықтай мөлдір болады. 
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ArF (193 нм) және F2 (157 нм) эксимерлік лазерлерінің сәулеленуі тек 

германий силикатты ғана емес, кварц әйнектерінің СК-де айтарлықтай өзгеріс 

тудырады. 

Соңғы уақытта фемтосекундтық ұзындықтағы лазерлік импульстарды 

қолдана отырып, СК торларын жазуға арналған ғылыми еңбектер саны артты. 

Осындай қысқа периоды бар импульсте пайда болатын сәулеленудің өте 

жоғары қарқындылығына байланысты (~1013 Вт/см2) бұл жағдайда 

сәулеленудің сіңуі көп фотонды процесс нәтижесінде пайда болады, ал әйнектің 

аймақтық сіңуі маңызды рөл атқара алады. 

[64] жұмыста орташа толқын ұзындығы 248 нм болатын KrF эксимер 

лазерін қолдану дәлелденді. Германий силикатты әйнектерінде зерттеу 

фотосезімталдыққа ие, ал орташа толқын ұзындығы 193 нм болатын ArF 

эксимер лазерін қолдану үлкен созылу күшіне қол жеткізуге мүмкіндік береді, 

бұл ТБТ негізіндегі тензометрлерді өндіруде маңызды фактор болып табылады.  

[65] жұмыстың авторлары бірінші кезеңде әлсіз ТБТ құрылымын жазу 

үшін фазалық масканы қолданады, содан кейін ТБТ сәулелендіру үшін 

сәуледегі энергия тығыздығы жоғары эксимер лазерін қолдана отырып, 

фазалық масканы сұлбадан шығарады. Бұл ретте ТБТ шағылысу 

коэффициентінің 1%-дан 96% - ға дейін ұлғаюына қол жеткізіледі, KrF және 

ArF эксимерлік лазерлерін қолдану кезінде байқауға болатын "seed-amplification 

effect" әсері жүреді. KrF типті лазерді қолданған жағдайда шағылысу 

коэффициенті ArF типті қолданғанға қарағанда әлсіз болады.  

[66] жұмыс ArF - эксимер лазерін қолдана отырып, фазалық маска 

әдісімен көп импульсті жазуды сәтті жазу тәжірибесін қарастырады, ал KrF - 

эксимер лазерін қолдана отырып жүргізілген тәжірибелерде оптикалық 

талшықтың бұзылу шекарасы мен II типті Брэгг торының тиімді жазу тәсілі 

арасындағы сәуледегі энергия тығыздығының айырмашылығы өте аз. Айта кету 

керек, ArF-эксимерлі лазерді қолдану ТБТ жасау кезінде фазалық масканың 

зақымдануын азайтуға мүмкіндік береді. 

[67] жұмыста авторлар ArF - эксимер лазерінің бір импульсімен созылған 

эллиптикалық қабықпен екі сәулелі өзара әрекеттесетін ОТ-қа II типті ТБТ жазу 

бойынша тәжірибелер жүргізді. Нәтижелері бойынша таңдалған әдістің 

тиімділігі дәлелденді. 1.14(а)-суретте өзекшеге 18% моль GeO2 қоспасын қосып, 

ұзақтығы 17 нс эксимерлі лазердің бір импульсімен, 450 мДж/см2 энергия 

тығыздығында, екі сәулелі сыну талшығына жазылған ТБТ шағылысу спектрі 

көрсетілген, сыну көрсеткішінің модуляциясын 3.6x10-5 құрайды. 1.14(б)-

суретте 500 мДж/см2 энергия тығыздығында болатын екі сәулелі сыну 

талшығына жазылған ТБТ шағылысу спектрі көрсетілген, сыну көрсеткішінің 

модуляциясы 10-4 құрайды. Сыну көрсеткішінің модуляциясының жоғарылауы 

нәтижесінде Брэгг торының жұмыс аймағының қысқаруы, шағылысу спектрінің 

енінің ұлғаюы байқалды.  
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а) 450 мДж/см2, б) 500 мДж/см2 

Сурет 1.14– Импульстің әртүрлі энергия тығыздығы кезінде жазылған 

ТБТ-ның шағылысу спектрі [67] 

 

Германий силикатты оптикалық талшықтар толқын ұзындығы 248 нм 

эксимерлі лазердің KrF сәулеленуімен жазуға фотосезімтал қасиеттерге ие. 

Демек, бұл ТБТ механикалық сипаттамаларын жақсарту үшін бір 

импульстармен ОТ қорғаныс полимерлі қабатымен жабылғанға дейін үлкен 

дифракциялық тиімділікпен ТБТ жазу мүмкіндігін дәлелдейді.  

Сызықты чирпирлік фазалық масканы жасау әдісі, эксимер лазерінің KrF 

сәулеленуін қолдана отырып, Брэггтің дифракциялық құрылымын жазуға 

мүмкіндік береді [68]. 

[69] мақалада оптикалық талшықтардан алдын-ала шығару және одан әрі 

созу арқылы алынатын микроталшықтарға ТБТ жазу қарастырылады.  

[70] жұмыста, сондай-ақ [67] жұмыста KrF эксимерлік лазерін қолдана 

отырып, эллиптикалық кергіш қабығы бар I типті ТБТ және II типті екі сәулелі 

сыну оптикалық талшықтарына жазу тәжірибесі мен нәтижелері ұсынылған. 

Талшықтың өзекшесіндегі GeO2 қоспасының концентрациясы 16% моль болды. 

1.15-суретте (а, б) ТБТ шағылысу спектрлері көрсетілген.  
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а) І типті; б)  ІІ типті 

Сурет 1.15 – Эллиптикалық ширатқыш қабықшасы бар екі сәулелі 

сынатын ОТ-ға жазылған ТБТ шағылысу спектрлері [67] 

 

Кірістірілген аттенюатордың көмегімен және цилиндрлік линзаның 

орнын белгілеу арқылы сәуледегі энергия тығыздығы бақыланды. Бірінші 

суретте көрсетілген спектрде екі өзара перпендикуляр поляризацияның 

қадамына қатысты екі айқын шыңдар бар. Жасалған II типті Брэгг торын 

тазарту эксперименті I типті ТБТ-мен салыстырғанда жоғары температураға 

төзімділікті көрсетті, тазарту 9000С температурада жүргізілді. 

Жоғарыда аталған жұмыстарға шолу жасау кезінде ArF және KrF 

экскимерлі лазерлері ТБТ жазбасында жанасу және голографиялық әдістермен 

кеңінен қолданылатындығы дәлелденді. Брэгг торларын голографиялық жазу 

әдісінде Тальбот интерферометрі қолданылады. [67, 71-73] мақалаларында 

Тальбот интерферометрі эксимерлі лазерлік жүйемен бірге қолданылды. 

[74] жұмысында сутегінде алдын-ала гидрленген оптикалық талшыққа 

ТБТ жазу нәтижелері көрсетілген. Авторлар қуаттылығы 40 мВт болатын 

тұрақты сәулеленудің аргон-иондық лазерін және элемент сәулесін бөлгіш 

ретінде қолданылатын фазалық маска Тальботтың интерферометриялық 

тізбегін қолданды. Алынған талшықты Брэгг торларының Брэгг резонансының 

толқын ұзындығы 600 нм-ден 1300 нм-ге аралығында болады. 

Соңғы 5 жыл ішінде талшықты Брэггтің торларын жазу саласындағы 

ғалымдар фемтосекундты лазерлік импульстарды қолдануға көбірек көңіл 

бөлді. Таңдау ТБТ өндірісінде фемтосекундты лазерлік импульстарды құру 

жүйесінің келесі артықшылықтарымен негізделген: жасалған Брэгг торларының 

жоғары жылу тұрақтылығы, беріктіктің жоғарылауы, талшықты қабықтың 

қорғаныш жабынының мөлдірлігі, қоспалармен легирлеу және жоғары 

қысыммен алдын-ала сутектеу арқылы оптикалық талшықтың 

фотосезімталдығын арттыру қажеттілігінің болмауы.  

Қорытындылай келе, фемтосекундты лазерді қолдану жоғары 

тиімділікпен сыну көрсеткішінің күрделі профилі бар стандартты оптикалық 

талшықтарда Брэгг торларын жасауға мүмкіндік береді деп айта аламыз. GeO2 

жоғары концентрациясы бар оптикалық талшықтарда жарық көбірек 

шашырайды және стандартты телекоммуникациялық талшықтармен 
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байланысқан кезде түйісу аймағында шығындар болады. Фемтосекундты 

лазерді қолдану көрсетілген шығындардың азаюына әкеледі.  

Демек, талшықты Брэгг торын қолдану аймағы кеңейіп келеді.  

[75] жұмысында авторлар фазалық масканы қолдана отырып, көп сәулелі 

интерференция әдісімен фемтосекундты лазерді қолдана отырып, жоғары 

тиімді ТБТ жазбасын көрсетті. Болашақта мұндай лазерлер Брэгг 

дифракциялық торларын түйісу әдісімен оптикалық талшықтарға индекстеу 

зерттеулерінде қолданылды [76-82]. Артықшылығы – ультракүлгін 

фотосезімтал материалдарды қолдану саласында шектеулердің болмауы.  

[76] басылымда авторлар екі цилиндрлік линзалар мен фазалық масканы 

қолдана отырып, фемтосекундты лазермен ТБТ жазу схемасын ұсынды. 

Нәтижелері бойынша Брэгг тиімді торының алдын ала сутегімен қанықпаған 

SMF-28 типті стандартты оптикалық талшыққа жазылуы дәлелденді. Сыну 

көрсеткішінің модуляциясы Δn≈2·10-3, импульс энергиясы 320 мкДж, қайталану 

жиілігі 100 Гц, импульстардың ұзақтығы – 125 фс құрайды. 

Сол сияқты, [76] жұмыста авторлар фемтосекундты лазер мен фазалық 

масканы қолдана отырып, ТБТ жасау әдісін көрсетеді. Ұсынылған әдіс 

механикалық беріктігі мен жоғары жылу тұрақтылығы бар стандартты бір 

модалы оптикалық талшықта Брэгг торларын жасауға мүмкіндік береді (1200c 

изотермиялық өлшеулерінде 26 сағат ішінде).  

[77] жұмыстың авторлары бірдей жылу тұрақтылығына қол жеткізуге 

мүмкіндік беретін ТБТ тазартуын қолданды, бірақ нәтижесінде алынған үлгі өте 

нәзік болып шықты, бұл өз кезегінде оны қолдануды шектейді. 

[82] басылымда оптикалық талшыққа ТБТ жазбасы көрсетілген, содан 

кейін әр түрлі температурада 100-ден 10000C-ге дейін 30 минут ішінде 1000C 

қадаммен күйдіруге арналған пешке орналастырылды. Күйдіру процесінде 

термиялық белсендірілген ақаулар өртенді. Осыдан кейін оптикалық талшық 

бөлме температурасына дейін салқындатылды. Ары қарай оптикалық 

талшықтар 500C-ден 10000С-қа дейін камерада 10 сағат бойы қыздырылды және 

жылу камерасынан алынғаннан кейін торы бар оптикалық талшық бөлме 

температурасына дейін бірден салқындатылды. Алынған нәтижелерге сәйкес 

қалдық кернеулер төмендетіліп, сығымдайтын механикалық кернеулер пайда 

болды. Қалдық механикалық кернеулер оптикалық талшықтардың (геометрия 

және сенімділік) әсеріне айтарлықтай әсер етеді. Зерттеулер жоғары жылу 

қарсылығын және механикалық беріктік сипаттамаларын көрсетті.  

Чирпирленген фазалық маска әдісін қолдана отырып [79] ТБТ 

шағылысуының кеңейтілген спектрін алуға болады. [80] жұмыста ТБТ 

жазылған кезде фокустық линзаларды, тұрақты фазалық масканы және жазу 

сәулеленудің толқындық жиегін бұрмалау үшін қосымша линзаны қолдануға 

мүмкіндік беретін әдіс көрсетілген, яғни ОТ осі бойымен тордың периоды 

өзгереді (1.16-сурет). 
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Сурет 1.16 – Толқындық шептің бұрмалануын қолдана отырып, ТБТ 

фазалық маска әдісімен жазу [81] 

 

[83] жұмыста ұзындығы 26 мм-ге дейін екінші ретті, тұрақты периодты 

ТБТ стандартты бір модалы оптикалық талшыққа алдын-ала өңдеусіз кезең-

кезеңмен жазудың суреті берілген. Сол сияқты, [84] жұмыс авторлары акрилат 

полимерлі жағу арқылы ТБТ жазуды көрсетті. Жоғарыда айтылғандардан 

айырмашылығы, авторлар оптикалық талшықты мөлдір сызғышқа 

орналастырады және жазылған тордың қажетті кезеңіне жету үшін оны созады. 

Бұл сәулеленуді жазу сәуле шоғырына қатысты, талшықты белгілеудің 

қарапайым және тиімді әдісі. 

Талшықты Брэгг торларын стандартты [84-87], арнайы, фотонды-

кристалды [88] қадамдық әдіспен жазуға арналған бірқатар ғылыми еңбектер 

бар. 

Фемтосекундты лазердің импульстарымен жазудың қадамдық әдісі 

дәлірек белгілеу жүйелерін қолдануға арналған, ал фазалық маска әдісі 

оптикалық талшықтың оның бетіне жақын орналасуын анықтайды. Бұл 

фазалық масканың бұзылуының себебі, өйткені лазерлік сәуле затпен сызықтық 

емес байланыс үшін алдын-ала жіберіледі. Тальбот интерферометрін және 

басқа да ТБТ интерферометриялық жазба сұлбасын қолдана отырып, ФM 

жойылуын болдырмауға болады. Айта кету керек, фемтосекундтық 

импульстардың қысқа уақыттық үйлесімділігі интерферометр айналарының 

бұрыштық күйінің өзгеруін шектейді.  

[89, 90] мақалада зерттеушілер тобы интерферометриялық қондырғы мен 

фемтосекунд импульстарымен (267 нм) талшықты торларды жазу нәтижелерін 

ұсынды. Жазу үшін орташа фотосезгіштігі бар арнайы кварц талшықтары 

қолданылды. Радиацияның когерентті қасиеттеріне және жұмыстағы шектеу 
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факторларына қарамастан [89] ТБТ жазу үшін Тальбот интерферометрін 

қолданудың ұтымдылығы дәлелденді. 

 

1 тарау бойынша қорытынды 
 

Диссертацияның бірінші тарауында оптикалық талшықтардың түрлері 

және мөлдірлік терезесі сипатталып, жарық өткізгіштердің модаларының өзара 

әрекеттесуін байланысқан модалар теориясын қолдана отырып қарастырылды. 

Сонымен қатар, ұзын периодтты торда сол бағытта таралатын модалармен, ал 

кіші периодты кезінде – қарама-қарсы таралу бағыты бар модалармен 

байланысы бар екендігі атап өтілді. Қысқа периодты және ұзын периодты 

талшықты Брэгг торларды құру принципі сипатталған. Фото индукцияланған 

Брэгг торларының өткізу қабілеттілігі тордың иілуіне жоғары сезімталдыққа ие, 

бұл онымен жұмыс істеу кезінде тордың бекітілуіне көп көңіл бөледі, екінші 

жағынан, мұндай торларды иілу және деформация датчиктері ретінде 

пайдалану тиімділігі көрсетілді. 

Сондай-ақ берілген тарауда оптикалық талшықтардағы дифракциялық 

құрылымдарды жазудың негізгі әдістеріне шолу жасалды. Қазіргі уақытта 

ультракүлгін эксимерлік лазерлік жүйелердің сәулеленуі ТБТ жазу үшін жиі 

қолданылады деген қорытынды жасалды. 

Сыну көрсеткішінің фотоиндукцияланған торларын жазу әдістері 

бойынша қазіргі заманғы басылымдарға шолудың соңында, зерттеушілердің 

көпшілігі талшықты Брэгг торларын оптикалық талшыққа жазуға үлкен 

қызығушылық танытуда деп қорытынды жасауға болады. Жазу үшін эксимерлі 

ArF және KrF лазерлік жүйелерін қолдана отырып тиімді әдістер қолданылады. 

Жасалған талшықты Брэгг торлары өлшеу жүйелерінің сезімтал элементтерін 

өндіруде, лазерлік жүйелерде талшықты лазерлердің резонатор айнасы ретінде, 

телекоммуникациялық элементтерді өндіруде (мультиплекстеу жүйелері, 

дисперсияны өтеу) кеңінен қолдануға мүмкіндігі зор екендігін тұжырымдауға 

болады. 
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2 ОПТИКАЛЫҚ ТАЛШЫҚТАРДЫ 

ФОТОСЕНСИБИЛИЗАЦИЯЛАУ ҮРДІСІ ЖӘНЕ ТАЛШЫҚТЫ БРЭГГ 

ТОРЛАРЫНЫҢ ФОТОСЕЗІМТАЛДЫҒЫН АРТТЫРУ ӘДІСТЕРІН 

ЗЕРТТЕУ 

 

2.1 Оптикалық талшық өзекшесіндегі ақауларды зерттеу  
 

Легирленген кварц әйнегінің фотосезімталдығы, яғни оның сәулелену 

әсерінен сыну көрсеткішін (СК) өзгерту қабілеті қазіргі уақытта белсенді 

зерттелуде және талшықты-оптикалық байланыс жүйелерінде, талшықты 

лазерлерде, әртүрлі физикалық шамаларды өлшеу жүйелерінде және т. б. 

кеңінен қолданылады. 

С.А. Варжель талшықты Брэгг торын жазу технологияларына [45] оқу 

құралында толығымен тоқталып өткен. 

С.А. Васильев және т.б. авторлар өз еңбектерінде әйнектегі шағылысуы 

кезінде болатын үрдісті  сипаттау үшін «фотосезімталдық» мағынасын кеңінен 

қолданады, бұл кезде тек оның сыну көрсеткішімен бірге, материалдық 

қасиеттердің  өзгеретіндігін көрсеткен [2, 29 ]. 

Фотосенсибилизация үрдісін сипаттау үшін фоторефрактивтілік, 

фотосезімталдық ұғымдарын ажырата білу қажет. 

Фоторефрактивтілік – бұл материалдың, екінші ретті сызықсыздықты 

көрсететін кристалды материалдарға тән құбылысқа әкелетін, жарыққа 

сезімталдығы. Осыған байланысты жарық сәулесі ішкі электр өрісін құру 

арқылы сыну көрсеткішін өзгерте алады [91]. 

Фотосезімталдық – бұл жарық сәулесінің әсерінен болатын сыну 

көрсеткішінің немесе мөлдірліктің тұрақты өзгеруін білдіретін материалдың 

қасиеті. Бұл жағдайда ішкі электр өрісі маңызды емес рөл атқарады. 

Фотосезімталдық термині әдетте ультракүлгін сәуле немесе жылу 

әсерінен әйнектің белгілі бір түрлерінің түсінің өзгеру құбылыстарында 

қолданылады. 

ТБТ жазу барысында жоғарыда айтылғандардың барлығын сипаттайтын 

толық зерттелмеген құбылыс байқалады. Көптеген жұмыстар мен 

жарияланымдар осы процесті зерттеуге арналған. Зерттеушілер жауап іздейтін 

көптеген сұрақтар туындайды, оптикалық талшықтардың фоторефрактивті 

қасиеттерін оңтайландыруға тырысқандықтан, эксперименттік тәсілге әкелетін 

осы мәселені шешуге қатысты мәселелер туындайды. Сондықтан сыну 

көрсеткішінің дифракциялық құрылымдарын құру процесін сипаттау үшін 

қолданылатын бірнеше негізгі модельдер белгілі. 

Кварц түтігінің ішкі немесе сыртқы бетіне ыстық газдарды тұндыру 

әдісімен оптикалық талшықты (MCVD, OVD) шығару үшін үлгілерді 

дайындаудың негізгі әдістерінде қолданылатын химиялық реакциялар жүреді. 

Үрдіс реакция газдарының концентрация қатынастарын өзгерте алады, мысалы, 

германий мен кремний диоксиді қоспасын тұндыру үшін реагенттердің 

шамамен 100% реакциясы жетеді. 100% реакцияға қол жеткізу мүмкін еместігін 
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ескере отырып, үлгіде шыны құрылымында субоксидтер мен ақаулар бар. 

Үлгіні синтездеу және сығу кезінде бұл химиялық компоненттер өзгермейді, 

бірақ талшықты тарту кезінде химиялық байланыстар үзілуі мүмкін [92]. 

Өндіріс үрдісінде кездейсоқ бөлінген жыртылған байланыстар мен ақаулардың 

пайда болу ықтималдығы бар. Германиймен легирленген өзекшесі бар 

талшықтарды атап өткен жөн. Бұл талшықтарда кварц шыны құрылымында 

бірқатар ақаулар тудыратын GeOx субоксидтері (x=1 немесе 2) белгіленеді.  

Германиймен қоспаланған өзекшеде пайда болған Ge (n) парамагниттік 

ақауларда, n байланысқан бос электронмен германий ионын қоршап тұрған ең 

жақын германий немесе кремний атомдарының санын көрсетеді [93]. 2.1-

суретте GE(I) толқын ұзындығында шамамен 280 нм (4.4 эВ), Ge(II) – 213 нм 

(5.8 эВ) өзіне тән сіңуі бар ақаулар келтірілген. Пероксидті радикал 163 нм 

және 325 нм толқын ұзындықтарында сіңіреді (сәйкесінше 7.6 эВ және 3.8 эВ). 

Байланыссыз оттегі тесігі (nonbridging oxygen home center NBOHC) 630 нм 

толқын ұзындығында фотондарды сіңіреді. 

Ge(I) және Gе (II) – бұл электронды "тұзаққа түсетін" орталықтар. GeE 

орталықтары оттегі бос орнында германийдің жанында орналасқан "тесік" 

болып табылады және жақын орналасқан германий атомдарының санына 

тәуелді емес. 

Фосформен қоспаланған өзекшеде пайда болатын ақаулар жоғарыда 

сипатталғанға ұқсас. Алайда, олардың фотосезімталдығы 240 нм толқын 

ұзындығымен шектелген және қысқа толқын ұзындығын қажет етеді, мысалы 

193 нм [94]. 

 
 

Сурет 2.1– Германиймен қоспаланған кремний әйнегінің Gе (немесе Si) 

ақауларының сұлбалары [93]. 
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Ақауларды зерттеу кезінде ультракүлгін сәулеленудің әсерінен туындаған 

фототүсірілімдердің германий силикатты талшықтарында сәуленің энергия 

тығыздығына тура пропорционал екендігі анықталды. Екі фотонды сіңіру 

механизмі, фототок сәуледегі энергия тығыздығының квадратына 

пропорционал болған кезде импульсті жоғары қарқынды ультракүлгін 

сәулесінде көрінеді. 

Фотосезімталдықты арттыру, ақаулар құрылымы және ТБТ-н жазу үрдісі 

бойынша бірқатар зерттеулер жүргізілді. Негізгі әдістер: бор және қалайы 

германий силикатты әйнектермен легирлеу, сутегімен қанықтырудың әртүрлі 

түрлері (ыстық, суық). Фотосезімталдық сонымен қатар бастапқы ақаулардың 

концентрациясына әсер ететін факторларға байланысты: ығыстыру 

температурасы, салқындату жылдамдығы, оттегі қысымы [95]. 

Фотосезімталдықты арттыру үшін әр түрлі параметрлермен және СК 

модуляциясымен жазу сәулесіндегі энергияның әртүрлі тығыздығында 

талшықты Брэгг торлары жасалады. 

 

2.2 Оптикалық талшықтың жарық сезгіштігін түсіндіру тәсілдері 
 

Толқындық фотоника саласында фотонды кристалды ОТ пайда болуына 

қарамастан, телекоммуникация саласында жазатын сәулелену көздері және 

өлшеу жүйелері мен датчиктер үшін сезімтал элементтер құру германий 

силикатты ОТ және эксимерлі лазерлік жүйелерді қолдану танымал.  

ТБТ жазба сегментіндегі сыну көрсеткішінің өзгеру динамикасын 

сипаттау үшін Hand D. пен Russell P. ұсынған түс орталықтарының теориясына 

негізделген модельді қолдану ұсынылады [96]. 

Тығыздау моделі және бояу орталықтарының моделі белгілі. Тығыздау 

моделі материал көлемінің бірлігіне полярланған байланыстар санының 

көбеюін білдіреді, ал бояу орталықтарының моделі фотосезімталдық материал 

көлемінің бірлігіндегі германиймен легирленген талшықтардағы 

фотосезімталдықтың әсері, сіңіру спектріндегі әртүрлі шыңдармен байланысты.  

Бұл шыңдардың пайда болу табиғаты оны өндіру процесінде ОТ 

өзекшесіндегі ақаулардың пайда болуымен байланысты, дәлірек айтсақ, 

германий оттегі жетіспейтін орталықтарының (Ge-ГОЖО) пайда болуына 

байланысты. Ультракүлгін сәулелену ақауларымен жұтылғаннан кейін, бұл 

сіңіру шыңдары сәулеленуге дейін болмайтын жаңа сіңіру шыңдарын шығару 

арқылы жойылады. Әр түрдің ақауларының концентрациясы қолданыстағы 

молярлық экстинкция коэффициенті арқылы сіңіру спектрімен байланысты. 

Нәтижесінде сіңіру спектріндегі өзгерістер сыну көрсеткішіне әсер етеді, 

өйткені олар Крамерс-Кронинг интегралдық қатынастарымен анықталады. 

Көптеген авторлар пайдаланылған ультракүлгін сәулелену көздеріне 

байланысты фотосезімталдықтың әсеріне негізделген екі негізгі үрдісті 

сипаттайды. Германий силикатты әйнектеріндегі шамамен 5 эВ (248 нм) 

энергиясы бар фотондардың жұтылу жолағы екі негізгі құраушыдан тұрады. 

Шамамен 5,06 эВ энергиясы бар фотонды сіңіру шыңы төмен сәулелену 
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қарқындылығы бар Hg/Xe галоген шамымен жойылуы мүмкін, ал басқа 

компонентті (5,16 эВ) тек қуатты және монохроматикалық көздермен 

(лазерлермен) өшіруге болады. Тәжірибелер сонымен қатар көздердің бірінші 

түрімен сәулелену нәтижесінде материалда жаңа GeE' орталықтары (6,4 эВ) 

пайда болатындығын көрсетеді. [98] мақалада авторлар 5,06 эВ энергиясы бар 

фотондарды сіңіру бейтарап оттегі моноваканцияларынан (БОМ) туындаған 

деп болжайды (БОМ, neutral oxygen monovacancies (NOMV)). Эксперименттік 

нәтижелер фотохимиялық реакцияның болу идеясын растайды (2.2-суретте), 

оның барысында ішкі ақау болып табылатын БОМ бір фотонды сіңіру кезінде 

энергиясы 6,4 эВ болатын фотондардың сіңіру шыңының артуына жауап 

беретін GeE' орталығына айналады. 2.3-суретте (а, в) осы фотохимиялық 

реакцияға қатысатын құрылымдар бейнеленген. 
 

 
 

Сурет 2.2 – Бір фотонды сіңіру процесі [98] 

 

Екінші ақау 2.3 в-суретте, екі оттегі атомымен байланысқан және екі 

жұпталмаған электронға ие Ge2+ ионы (Ge Lone Pair Center (GLPC)) 

көрсетілген. Бұл 5,16 эВ энергиясы бар фотондарды сіңіру шыңының себебі 

анықтайды. Эксперименттік нәтижелер материалдың төмен қарқынды 

ультракүлгін сәулелерімен сәулеленуі кезінде бұл ақаудың сіңу спектрі 

өзгермейтіндігін, бірақ шамамен 3,2 эВ және 4,3 эВ энергиясы бар 

фотондардың люминесценциясының себебі болып табылатындығын, бұл 

ақаулардың басқасына айналмайтындығын, бірақ жоғары энергия деңгейіне 

ауысатындығын дәлелдейді. Бұл үрдіс, сондай-ақ бір фотон сіңуі кезінде өтеді. 

Берілген ақау ультракүлгін сәулеленудің әсерінен СК оң өзгеруі көздерінің бірі 

болып табылады. 

2.3-суретте бір фотонды сіңіру процесінің энергетикалық диаграммасы 

келтірілген. 
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Сурет 2.3 – Негізгі ақаулардың құрылымы [98] 

 

 
 

Сурет 2.4 – Бір фотонды фотохимиялық процестердің энергетикалық 

диаграммасы [98] 

 

Егер германиймен легирленген кварц әйнегі жоғары энергиялы сәулемен 

сәулелендірілсе, мысалы KrF-эксимер лазерімен, 5,16 эВ энергиясы бар 

фотондардың жұтылу шыңы (жартылай биіктігіндегі ені 0,48 эВ) жойылады, 

бұл фотосезімталдық әсеріне ықпал етеді. Сонымен қатар, бұл үлес 5,06 эВ 

энергиясы бар фотондарды сіңіруден гөрі маңызды. Әдебиетте екі 

фотохимиялық реакцияға сәйкес келетін осы құбылысты сипаттаудың екі 

негізгі тәсілі бар. Бірінші тәсіл Nishii J. еңбегінде [97] сипатталған болса, 

екіншісі – Fujimaki M. және т.б. [98] жұмысында қарастырылған. 

Жоғарыда айтылғандарды қамтитын жұмыстардың ішінде екі фотонды 

сіңірумен фотохимиялық реакцияның болуы анық, бірақ бұл фотохимиялық 

үрдістің ізашары, не өнім екені анық емес. Эксимерлі лазерлік жүйелердің ArF 

және KrF сәулеленуінің ұқсас тиімділігіне сүйене отырып, фотохимиялық 

реакцияның ізашары Ge-ГОЖО емес, GeO4 ішкі құрылымы деген болжам 

жасалды. Басқа жұмыстарда ізашар GLPC ақаулары деп ұсынылды. Бұл 

болжамдар эмпирикалық нәтижелерге негізделген. Маңызды дәлел, 

импульстегі энергияның жоғары тығыздығында осы ақаулардан 

люминесценция азаяды, бұл олардың сәулелену процесінде жойылады деп 

болжауға күшті дәлел болып табылады. Сондықтан авторлар [99] жұмыста 

ұсынған және 2.5-суретте келтірілген екі фотонды сіңіру арқылы 

фотохимиялық үрдістің шынайы моделін қарастырды. 
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Сурет 2.5 –Екі фотонды фотохимиялық реакция [99] 

 

Бұл тәсілдердің айырмашылықтары болғандықтан, авторлар ұсынған 

соңғы энергетикалық диаграмманы (2.6-сурет) [99] ұсынамыз, өйткені ол 

библиографиялық талдаудың өнімі болып табылады және эксперименттік 

нәтижелерге сәйкес келеді. 

GE (I,II) ақаулары – бұл электрондары бар орталықтар. GLPC 

фотохимиялық тазарту үрдісінің нәтижесінде электрон жоғары энергия мен 

үлкен диффузиялық қашықтықта өткізгіштік деңгейіне өтеді. Ge ақаулары 

талшыққа біркелкі бөлінгендіктен, бұл процесс OТ-ның бүкіл 

жарықтандырылған аймағында сыну көрсеткішінің өзгеруіне ықпал етеді.  

 

 
 

Сурет 2.6 – Фотохимиялық үрдістердің энергетикалық диаграммасы [99] 

 

Басқа оптикалық белсенді орталықтар (NOMV, GLPC, GeE', GLPC+) 

әйнекте белгілі бір тұрақты орынды алады, сондықтан сыну көрсеткішінің 

өзгеруі де жергілікті болады. 

Бояу орталықтарының моделі сутегі өңделмеген талшықтардағы сыну 

көрсеткішіндегі байқалған өзгерістердің бір бөлігін ғана түсіндіреді.  

СК торларының пайда болуының екінші механизмі – әйнектің 

механикалық сипаттамаларының құрылымдық түрленуі [101] белгілі. Модельде 

жоғары ретті сақина тәрізді құрылымды құлату, материалдың тығыздалуына 

әкеледі. Ультракүлгін сәулеленудің әсерінен әйнектің тығыздалуы белгілі 

құбылыс. Бұл әсер жалпы көріністі қиындататын тағы бір үрдіске қарама-

қайшы келеді, атап айтқанда, ультракүлгін сәулеленуімен талшықты құру 

кезінде пайда болатын ішкі механикалық кернеулер азаяды. Талшықты созу 
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үрдісінде талшықтың созылуы мен зерттелетін талшыққа жазылған I типті ТБТ-

ның сыну көрсеткішінің өзгеруінің максималды амплитудасының жоғарылауы 

және сәйкесінше IIA типті ТБТ үшін оның төмендеуі арасында байланыс бар. 

Ішкі механикалық кернеулерді тікелей өлшеу германий силикатты ОТ-ның УК 

сәулеленуі кезінде орташа сыну көрсеткішінің теріс өзгеруімен бойлық 

механикалық кернеулер, керісінше, өсіп келе жатқанын көрсетті, бұл жазу 

үрдісінде резонанстық Брэгг шағылысу ұзындығының өзгеруіне сәйкес келеді.  

Үшінші механизм OТ-ны сутегі камерасына алдын ала орналастыру 

арқылы фотосезімталдықты арттыру үшін қолданылады. Бұл механизмді Цаи 

және Friebele E. ұсынған [100]. Оның мәні GeH орталықтарын қалыптастыру 

және GeE' орталықтарын тудыру болып табылады, олардың концентрациясы 

әдетте Gе(I) күйлерімен және Ge(I) орталықтарымен байланысты болды. 

Алайда, бастапқы Ge(I, II) орталықтарының қаныққанына қарамастан, GeE' 

орталықтарының қалыптасуы олардың пайда болуының басқа механизмін 

көрсете отырып жалғасуда.  

Сонымен қатар, [101] мақаласында егжей тегжейлі сипатталған ТБТ 

құрылуының электрострикциялық моделін атап өткен жөн. ТБТ жазу үшін, 

әдетте, белгілі бір кезеңі бар интерферентті лазерлік сәулелердің өрісі 

қалыптасады. Зарядтардың бөлінуі фотоэлектрондардың жарықтандырылған 

аймақтан аз жарықтандырылған аймаққа таралуына байланысты болады. 

Германий силикатты әйнектегі фотоэлектрондардың донорлары Ge-ГОЖО, 

кейбір фотоиндукцияланған әсерлер және көп фотонды сіңіру жағдайында 

матрицаның өзі болып табылады. Бұл жағдайда электрондардың тұзақтары 

GE(I) парамагниттік орталықтары болып есептеледі. Сонымен қатар, әйнекте 

әлі анықталмаған электронды тұзақтар бар екендігі белгілі. Оң зарядтар 

қозғалыссыз деп саналады, ал рекомбинация үрдісінде фотоэлектрондардың бір 

бөлігі кедергі жолағының максимумынан оның шетіне дейін таралады (2.7-

сурет). OТ өзекшесінің диаметріне сәйкес келетін зарядталған қабаттың 

диаметрі шамамен 0.25 мкм болатын қабаттар арасындағы қашықтықтан 

әлдеқайда үлкен. Сондықтан, осы құрылымдағы электр өрісінің беріктігін 

есептеу үшін олар түтік қабығының өзекшесінің деформациясына механикалық 

реакциясын елемейді және жалпақ конденсатор моделін қолданады. 

Электрострикция және фото тұрақтылық СК өзгеруіне бірлескен үлес 

қосады. Неуструев В.Б. [102] алған бағалар 10-4 СК өзгеруімен ТБТ 

қалыптастыру үшін әдеттегі жазу жағдайында, тікелей жазу кезінде қол жетімді 

болу үшін 0,1% қажет екенін көрсетті. Қарастырылып отырған модельге 

байланысты фоторефрактивті әсер басқа механизмдермен кеңістікте сәйкес 

келмейді. Ол жазудың басында басым болуы керек және оның үлесі германий 

диоксидінің концентрациясының жоғарылауымен артуы керек. IIA типті 

индукцияланған торлардың қасиеттері, авторлардың пікірінше, 

электрострикциялық механизмнің бір уақытта әсер етуі және ОТ материалының 

құрылымындағы өзгерістерге тәуелді. 

Электрострикциялық модель германий силикатты талшықтарда фото 

иондалуы оң зарядталған орталық және еркін электрондарды тудыратын үрдісті 
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сипаттайды. Еркін электрондар кедергі үлгісінің үлкен белсенді аймақтан кіші 

белсенді аймаққа өтуін азайтады. 

Аралық қорытынды ретінде оптикалық талшықтардағы сыну 

көрсеткішінің торын қалыптастыру кезінде пайда болатын фотохимиялық 

реакциялар механизмі қазіргі уақытта толық түсінілмегенін атап өткен жөн.  
 

 
 

Сурет 2.7 – ТБТ құрудың электростриктивтік моделі [102] 

 

Алайда, жоғарыда аталған модельдерді қолдану, ТБТ жазу 

сипаттамалардың бірқатар факторларға, соның ішінде жазу сәулесінің энергия 

тығыздығына тәуелділігін болжауға мүмкіндік береді. 

 

2.3 Оптикалық талшықтардың фотосезімталдығын арттыру 

әдістерін сипаттау 
 

Фотосезімталдығы жоғары бірқатар композициялар ұсынылғанына 

қарамастан, әдетте, оларға негізделген талшықты жарық өткізгіштерді жасау 

қиын, сонымен қатар үлгіден өзгеше материалдық және толқындық 

сипаттамаларға ие. Соңғы жағдай көбінесе мұндай өткізгіштерді стандартты 

және оларды пайдалану кезінде басқа да қиындықтармен байланыстыруда 

қосымша шығындарға әкеледі. 

Осыған байланысты, қазірдің өзінде өндірілген фотосезімталдықтың, 

оның ішінде стандартты жарық өткізгіштердің өз сипаттамаларын айтарлықтай 

өзгертпестен жоғарылауы үлкен қызығушылық тудырды. Әйнек торды жоғары 

температурада сутегімен қанықтыру, мысалы, жоғары сутегі қыздырғышының 

жалынында стандартты өткізгіштердің сыну көрсеткішін жоғарылату реті бар 

екені белгілі болды. Мұндай өңдеуді жарық өткізгіштің кішкене бөлігінде 
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жасауға болады және ұзақ уақыт бойы осы аймақтың жоғары 

фотосезімталдығын қамтамасыз етеді. Алайда, бұл 1.4 мкм аймағында сіңіру 

жолақтары бар әйнек тордағы ОН топтарының концентрациясының 

айтарлықтай өсуіне әкеледі. Сонымен қатар, жарық өткізгіштің механикалық 

беріктігі айтарлықтай төмендейді. 

Сутекті өңдеудің түбегейлі басқа әдісі бар, ол сонымен қатар германий 

силикатты жарық өткізгіштердің фотосезгіштігін едәуір арттырады. Бұл әдіс 

әйнек торын салыстырмалы түрде төмен температурада (~100ºС) молекулалық 

сутегімен қанықтырудан тұрады. Мұндай температурада молекулалық сутектің 

әйнек торымен әрекеттесуі әлі жүрмейді, ал сутегі әйнекте физикалық еріген 

күйде болады. Мұндай қанықтыру үшін түтік ~100 атм қысым кезінде, сутегі 

бар камераға батырылады. Кварц әйнегіндегі молекулалық сутектің диффузия 

коэффициенті өте жоғары және экспоненциалды түрде температураға 

байланысты. Бөлме температурасында жарық өткізгіштің толық 

қанықтылығына (максималды мәннің 98%) екі аптадан кейін, ал 100ºС 

температурада – 12 сағаттан кейін қол жеткізіледі. Мұндай өңдеу кезінде әйнек 

торындағы молекулалық сутектің концентрациясы 2 – 3 мол.%  жетеді. Төмен 

температуралы сутектік өңдеуге ұшыраған жарық өткізгіш сутегі әйнек торда 

болғанша жоғары фотосезімталдыққа ие болады. Сутектің қоршаған ортаға кері 

таралуы кезінде фотосезімталдық азаяды, бастапқы мәніне оралады, сондықтан 

сутекті өңдеуден кейін жарық өткізгіш төмен температурада сақталуы керек. 

Сонымен, T=-20ºC кезінде жарық өткізгіштің осіндегі сутегі 

концентрациясының екі есе төмендеуі шамамен 2 айдан кейін болады [103]. 

Сутекті өңдеудің сипатталған әдісі практикалық қолдану үшін ең 

ыңғайлы және көптеген қосымшалар үшін жеткілікті (~10-2) стандартты 

өткізгіштерде индукцияланған СК қоздыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, 

бұл әдіс бірқатар кемшіліктерге ие. Атап айтқанда, сутегі бар жарық 

өткізгіштерде жазылған торлардың температуралық тұрақтылығы төмен, 

сондықтан оларды қолданар алдында торларды қосымша тазарту қажет. 

Әйнекте ерітілген сутегі оның СК-н өзгертетінін ескеру керек, бұл торлардың 

резонанстық толқын ұзындығының біршама ығысуына әкеледі. Бұл ығысудың 

мәні сутектің бастапқы концентрациясына байланысты және ұзын периодты 

торлар жағдайында Брэгг торлары үшін бірнеше нанометрге және бірнеше 

ондаған нанометрге жетуі мүмкін. 

Сутекті қолдана отырып, СК торларын жазу кезінде пайда болатын 

аталған қиындықтардан басқа, ультракүлгін сәулелену кезінде спектрдің ИҚ 

аймағында сіңу беретін ОН топтары пайда болатындығын атап өткен жөн. 1.4 

мкм толқын ұзындығындағы сіңіру мөлшері бірнеше дБ/см-ге жетуі мүмкін, 

бұл сіңірудің пайда болуын болдырмас үшін сутектің орнына дейтерий 

қолданылады, ол атомдық массасы бар, сондықтан алынған сіңіру жолақтары 

ұзақ толқындық аймаққа айтарлықтай ауысады. 

Төмен температуралы сутекті өңдеудің сипатталған техникасының 

пайдалы дамуы жұмыста ұсынылды, онда ультракүлгін сәулеленудің аз 

мөлшерімен ерітілген сутегімен сәулелену жарық өткізгіштің жоғары 
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фотосезімталдығын "мұздатуға", яғни оны молекулалық сутектің жарық 

өткізгіштен шыққаннан кейін де ұзақ уақыт сақтауға мүмкіндік беретіні 

көрсетілген. Осылайша, кішкене дозамен сәулелендіргеннен кейін торларды 

кейінгі жазу үшін жарық өткізгіштің қажетті бөліктерін дайындауға болады. 

Мұндай алдын-ала өңдеуді тек торлар жазылатын толқын ұзындығында ғана 

емес, сонымен қатар ультракүлгін шамның сәулеленуімен ультраүлгін 

диапазонындағы басқа толқын ұзындығында да жүргізуге болатындығы белгілі 

болды. 

Бұл торларды жазу кезінде жарық өткізгішті механикалық созу арқылы 

фотосезімталдықты арттыру қызықты әдіс болып табылады. Бұл ретте 

келтірілген СК созылмаған жарық өткізгішпен салыстырғанда сәулеленудің 

тіркелген параметрлері кезінде 3-4 есе ұлғаяды, бұл торларды жазу уақытын 

шамамен бір ретке қысқартуға мүмкіндік береді. Фотосезімталдықты 

арттырудың бұл әдісінің кемшіліктері – қолданылатын деформациялар едәуір 

үлкен (3% немесе одан да көп), бұл жарық өткізгіш бетінің жоғары сапасын 

және жазу кезінде созылу жүйесінің механикалық тұрақтылығын қажет етеді. 

Сонымен қатар, мұндай деформациялар тордың резонанстық толқын 

ұзындығын айтарлықтай өзгертеді, сондықтан олар механикалық жүктемеден 

босатылғаннан кейін тордың қажетті толқын ұзындығына ие болуы үшін 

оларды ескеріп, жоғары дәлдікпен беру керек. 

 

2.4 Германий силикатты оптикалық талшықтардың 

фотосезімталдығын талдау  
 

Кварц әйнегін ультракүлгін сәулемен сәулелендіру кезінде пайда болатын 

физикалық құбылыстар өте алуан түрлі. Қазіргі уақытта бар эксперименттік 

фактілерді бірыңғай модель аясында сипаттау мүмкін емес. Кварц әйнегінің СК 

өзгерту үрдісіне бірнеше механизмдер ықпал етеді, олардың әрекеті бір уақытта 

жүреді, бұл нәтижелерді талдау мен түсінуді қиындатады. Сонымен қатар, 

германий силикатты жарық өткізгіштердің өзегіндегі СК өзгеруіне жаңа ақаулы 

орталықтардың пайда болуына, сондай-ақ әйнектің тығыздығының 

жоғарылауында және оның комбинациялық шашырау спектрлерінің өзгеруінде 

көрінетін тордың деформациясына әкелетін ГОЖО фотоиндукцияланған 

трансформациясы айтарлықтай үлес қосатыны белгілі. Мұндай деформациялар 

жарық өткізгіштің өзегіндегі серпімді кернеулердің жоғарылауымен бірге 

жүреді. 

Қазіргі уақытта германий силикатты жарық өткізгіштердің 

фотосезімталдығының бірнеше түрі белгілі. Бұл типтер жарық өткізгіштердің 

сәулеленуінің әртүрлі жағдайларында көрінеді және бір-бірінен жазу, күйдіру 

динамикасы және фотоиндукцияланған торлардың басқа қасиеттері бойынша 

ерекшеленеді. 

Германий өзегінде 20 моль.%-дан аз концентрацияда (оның ішінде 

стандартты телекоммуникациялық жарық өткізгіштерде) УК-сәулелену 

дозасының ұлғаюы кезінде СК монотонды өсуімен сипатталатын I тип тор іске 
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асырылады (2.8-сурет, 1-қисық) [29]. Бұл тип дозадан туындаған СК-нің қуатқа 

тәуелділігімен сипатталады: Dnind~Db, b дәрежесі әдетте 0.3  0.5 аралығында 

болады. I типтегі торлар салыстырмалы түрде төмен температураға төзімділікке 

ие, олардың айтарлықтай тозуы 200 - 300ºС температурада байқалады. Осыған 

қарамастан, I типті торлар іс жүзінде жиі қолданылады, өйткені олар 

қарапайым талшықты жарық өткізгіштерінде салыстырмалы түрде оңай 

жазылады. I типті торлардың пайда болуында басты рөлді ультракүлгін 

сәулеленудің әсерінен германий силикатты әйнегінің ақаулы орталықтарының 

өзгеруі және онымен байланысты тордың тығыздалуы ойнайды деп саналады. 
 

 
 

Сурет 2.8 – Германий диоксидінің концентрациясы 12 моль (1) және 35 

моль% (2) болған талшықтарда тіркелген Брэгг торларына арналған 

индукцияланған СК модуляция амплитудасының тәуелділігі [29] 

 

Жоғары концентрациясы бар жарық өткізгіштерде ТБТ жазу кезінде 

германий (20 моль.% және одан да көп) бірінші рет торда келтірілген СК 

модуляциясының амплитудасының (шағылысу коэффициентінің) бастапқы 

өсуінен кейін оның шамасы іс жүзінде нөлдік мәнге дейін төмендейді, содан 

кейін одан әрі қанығуға ұмтыла отырып, қайтадан өседі (2.8-сурет, 2-қисық). 

Тордың екінші ретіндегі шағылысу коэффициентінің динамикасын талдау, 

сондай-ақ жазу үрдісінде резонанстық толқын ұзындығының ығысуы тордың 

өсуінің екінші кезеңінде ультракүлгін сәулеленудің интерференциялық 

көрінісінің максимумында пайда болған СК теріс болады деп болжайды. 

Ультракүлгін сәулелену кезінде индукцияланған СК-нің төмендеу құбылысы 

IIA типінің фотосезімталдығы деп аталады, ал шағылысу коэффициентінің 

екінші өсу аймағында жазылған торлар IIa типті торлар деп аталады.  

Қазіргі уақытта IIA типті торлардың пайда болуы ультракүлгін сәулелену 

кезінде пайда болатын германий силикатты әйнек торындағы серпімді 

кернеулердің өзгеруімен тығыз байланысты екендігі белгілі. Бұған, мысалы, 

егер ТБТ жазу кезінде жарық өткізгішке созылу кернеуі қолданылса, II А типті 
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тордың пайда болуы едәуір жеделдетілетіні дәлел бола алады. IIA типті 

торлардың пайда болуы көлемді үлгілерде байқалмайды, онда торлар үлгінің 

бос бетіне жақын жұқа қабатта жазылады, сондықтан серпімді кернеулердің 

құрылымы мен мөлшері басқаша болуы мүмкін, сонымен қатар II А типті 

тордың пайда болуы жарық өткізгіштің өзегіндегі кернеудің айтарлықтай 

релаксациясымен бірге жүретіні көрсетілген, олардан кварц әйнек торының 

пайда болуы туралы қорытынды жасалды. 

Бір қызығы, төмен температуралы сутекті өңдеу IIa түрінің толық 

жойылуына әкеледі және молекулалық сутегі әйнек тордан шыққаннан кейін 

бұл түрдің пайда болуы қайтадан байқалады. Сондай-ақ, Iа типтегі торлар I 

типтегі торлармен салыстырғанда (500-600оС) айтарлықтай жоғары қыздыру 

температурасына ие екенін ескеру керек.  

Егер импульстегі энергия тығыздығы шамамен 1 Дж/см2 болса, оны 

эксимер лазерінің бір импульсімен сәулелендіру арқылы талшықты жарық 

өткізгіштің өзекшесінде тұрақты таралуының айтарлықтай өзгеруін жүзеге 

асыруға болады. Осындай қуатты импульстің әсерінен шамның өзегінің 

қарқынды қызуы пайда болады, бұл қабықтың өзекшемен шектесетін 

аймағының ішінара еруімен бірге жүреді. Бұл жағдайда жазылған торлар әдетте 

II типті торлар деп аталады. II типті торлардың кемшілігі – жазу процесін 

бақылау өте қиын, әсіресе эксимер лазерінің импульсіндегі энергия әдетте 

импульстен импульске тым тұрақты емес екенін ескерсек. Сонымен қатар, өзек 

аймағындағы әйнек қасиеттерінің нәтижесінде пайда болған өзгерістің 

асимметриясы негізгі резонанстың қысқа толқындық жағында айтарлықтай 

шығындармен бірге жүретін мембраналық модалардың тиімді қозуына әкеледі. 

Бұған қоса, жарық өткізгішті оптикалық қуаттың үлкен тығыздығымен (~108 

Вт/см2) сәулелендірген кезде, кейбір жағдайларда жарық өткізгіштің бетіне 

ішінара зақым келеді, бұл оның механикалық беріктігін күрт төмендетеді. Бұл 

жағдайлар II типті торларды практикалық мақсаттарда кеңінен қолдануға 

мүмкіндік бермейді. 

 

2.5 Молекулалық сутектің жазу динамикасына және талшықты 

Брэгг торларының қасиеттеріне әсерін анықтау 
 

Сутекпен өңделген жарық өткізгіштерде индукцияланған торларды 

қарастыру кезінде фотосезімталдықтың тәуелсіз түрі туралы айту керек. 

Ультракүлгін сәулеленудің әсерінен молекулалық сутегі құрылымдық ақаулар 

аймағында да, тұрақты байланыстардың үзілуімен де германий силикатты 

әйнегінің торына енеді. Бұл процесс Si-OH, Ge-OH, Ge-H және H2O 

құрылымдық топтарын құрылуымен қатар жүреді. 

Төмен концентрациясы бар жарық өткізгіштерде сутегі бар торларды 

жазу кезіндегі дозалық тәуелділік германий I типті торлар үшін байқалатын 

қуаттық тәуелділікке ұқсайды, алайда бұл ретте келтірілген СК абсолюттік 

шамасы әдетте жоғары болады. Жоғарыда айтылғандай, сутегі бар жарық 
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өткізгіштерде жазылған торлар салыстырмалы түрде төмен температураға 

төзімді. 

Бір мезгілде германий мен бормен легирленген жарық өткізгіштердегі 

молекулалық сутектің қатысуымен шағылысу коэффициенті мен резонанстық 

толқын ұзындығының күрделі динамикасымен сипатталатын 

фотосезімталдықтың тағы бір түрі пайда болады. IIA типті торлардағыдай, 

шағылысу коэффициентінің бастапқы өсуі оның төмендеуімен және одан 

кейінгі жаңа өсуімен бірге жүреді. Сонымен бірге, IIA типінен айырмашылығы, 

ультракүлгін сәулелену дозасы бар резонанстық толқын ұзындығы ұзын 

толқындық аймаққа өте үлкен 15-20 нм ауысады, бұл ~2‧10-2  өзекшедегі орташа 

СК өзгеруіне сәйкес келеді. Бір қызығы, тордағы индукцияланған СК 

модуляциясының амплитудасы көрсетілген мәннен 2 ретке төмен. 

Фотосезімталдықтың бұл түрі Ia типі деп аталды. 

Осы типтегі торлардың қызықты ерекшелігі  I және IIa торларымен 

салыстырғанда төмен (30%) температура сезімталдығы. 

Әдебиетте кварц әйнектері мен жарық өткізгіштерінің молекулалық 

сутегімен қанықтыру арқылы олардың сәулелену тұрақтылығын арттыру әдісі 

кеңінен талқыланады. Алғаш рет сәулелену беріктендірудің бұл әдісі әйнектің 

көлемді үлгілерінде алынды [103]. Кейін Nagasawa K. және оның серіктестері 

бұл әсерді кварц талшықты жарық өткізгіштерінде тауып, спектрдің көрінетін 

аймағында кем дегенде екі есе сәулелену – әсер етуші шығындардың 

айтарлықтай төмендеуін алды [104]. Сутегі спектрдің көрінетін аймағындағы 

негізгі ақаулы орталықтардың бірін басады, бұл оның негізінде гидроксил 

тобын (OH) құрайтын тұрақты емес оттегі деп аталады, нәтижесінде шығын 

деңгейі айтарлықтай төмендейді. Мысалы, талшықтардың молекулалық 

сутегімен қанығуы рентген сәулелерімен де, гамма сәулелерімен де 

сәулеленудің радиациялық әсерін айтарлықтай төмендетеді (2.9-сурет). 

Алайда, әйнек торында сутегі болған кезде кері жағы да бар. Сутегі, 

әдетте, спектрдің ультракүлгін аймағында кварц әйнегінің сезімталдығын 

арттырады, бұл гамма немесе рентген сәулесінің әсерінен сіңудің айтарлықтай 

өсуі түрінде көрінеді (2.10-сурет). Екінші жағынан, [105] еңбектерінде сутегі 

импульсті ультракүлгін сәулесінің әсерінен радиациялық әсерді едәуір 

төмендететіні көрсетілген. 

Айта кету керек, басқа жұмыстарда сутегі көбінесе жарық өткізгіштерді 

радиациялық күшейту әдісі деп аталады [106]. Алайда, бұл әдістің кемшіліктері 

де бар. Олардың бірі 1,4 мкм (2.11 - сурет) ауданындағы ОН-топтардың 

обертондық жиіліктерінде жұтылу шыңының айтарлықтай өсуі, бұл 

телекоммуникациялық жиілік диапазонында жарық өткізгішті пайдалануды 

айтарлықтай шектейді. 

Тағы бір кемшілігі – әйнек тордан сутектің табиғи шығуы. Бұл теріс 

факторды шектеу үшін металмен қапталған жарық өткізгіштер жиі 

қолданылады [107]. Бұл әдіс технологиялық тұрғыдан күрделі, қымбат және 

одан әрі пайдалану кезінде қиын. 

 



52 
 

 
 

Тұтас қисықтар – импульсті рентген сәулесімен сәулелену, нүктелі 

қисықтар – тұрақты гамма-сәулелену, көк қисықтар – сутегіге бай талшықтарға 

сәйкес келеді, қызыл қисықтар – сутегісіз талшықтар 

Сурет 2.9 – Сутегімен қаныққан және қанықпаған талшықтардың 

сәулелену төзімділігін салыстыру  [107] 
 

 
 

Сурет 2.10 – 10 МГр экспонирленген дозасымен гамма-сәулесімен 

сәулелендіргеннен кейін спектрдің ультракүлгін аймағында шығындардың өсуі 

[107] 
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Сурет 2.11 – ОН-топтарда 1,4 мкм-ге тең ауданында сіңірудің өсуі [108] 

 

Жарық өткізгіштердің радиациялық беріктенуінен басқа, сутегі ТБТ жазу 

технологиясында маңызды рөл атқарады. Германий силикатты талшықтарында 

сутектің болуы олардағы Брэгг торларын жазу тиімділігін едәуір арттырады. 

Алайда, азотпен қоспаланған өзегі бар талшықты жарық өткізгіштер 

жағдайында, мысалы, керісінше әсер байқалады – мұндай талшықтар 

молекулалық сутегімен қаныққан кезде олар фотосезіталдығын толығымен 

жоғалтады [108]. Мұндай талшықтардағы жазба сутектің азот силикатты әйнек 

торынан толық шыққаннан кейін ғана қалпына келтіріледі.  

Сутектің кварц әйнек параметрлеріне әсерін, сутектің қатысуымен 

химиялық реакциялар пайда болған кезде шартты түрде қайтымсыз деп бөлуге 

болады, ал молекулалық сутектің болуы сутегі әйнек жүйесінің физикалық 

қасиеттерінің уақытша өзгеруіне әкеліп соқтырады, ал сутегі шыққаннан кейін 

барлық қасиеттер толығымен қалпына келеді. 

Соңғыларына сіңіру және рамандық шашырау [108], спектрлерінде 

қосымша шыңдардың пайда болуы, сондай-ақ кварц әйнегінің сыну 

көрсеткішінің артуы жатады. 

Сутектің ақаулармен әрекеттесуіне немесе әйнек тордың тұрақты 

құрылымына байланысты реакциялар шартты түрде қайтымсыз болып 

табылады. Олар тордың модификациясына оған сутегі атомдарын енгізу 

арқылы О-Н, Si-Н құрамында сутегі бар басқа топтарда түзілуімен бірге жүреді.  

Бұл реакциялардағы ерекше рөл бөлме температурасында H2-мен 

әрекеттесетін әйнектегі "белсенді" ақауларға жатады [109]. Мұндай ақаулар 

бастапқыда кварц әйнегі құрылымында болуы мүмкін немесе 

фотоиндукцияланған реакциялардың салдары болуы мүмкін, мысалы, Брэгг 

торларын жазу кезінде. Дәл осындай реакциялар молекулалық сутектің 
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қатысуымен ТБТ жазбасының жеделдетілген динамикасын анықтайды. 

Тұрақты тордың атомдарымен реакциялар, әдетте, жоғары температурада 

жүреді, бұл реакциялардың кинетикалық параметрлері талшықтағы өзекшенің 

әйнегінің құрамына байланысты [110]. 

Осылайша, молекулалық сутегі легирленген және легирленбеген кварц 

әйнегінің қасиеттеріне әсер етудің тиімді құралы деп қорытынды жасауға 

болады. H2 молекулаларының германий силикатты талшығының өзек аймағына 

енуі өзек-қабық құрылымындағы кернеудің релаксациясын тудырады [111]. 

Таза кварц өзегі бар талшықтарда молекулалық сутектің болуы ультракүлгін 

сәулеленудің қарқынды импульстарының, сондай-ақ иондаушы сәулелену [112] 

әсерінен болатын шығындардың едәуір төмендеуіне ықпал етеді. Ақырында, 

германий силикатты әйнектен жасалған өзегі бар сутегімен қаныққан 

талшықтарда фотосезімталдық айтарлықтай артады, бұл кезде 

фотоиндукцияланған Брэгг торларының қажетті контрасты, басқа да тең 

жағдайларда жазу екі ретке жылдам болады [112].  

Сутектің болуы қазірдің өзінде жазылған Брэгг торларының 

параметрлеріне, мысалы, Брэгг толқын ұзындығы мен шағылысу 

коэффициентіне айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Торларды ультракүлгін 

сәулемен жазу кезінде талшықтың өзекшесінің легирленген әйнектерінің 

сәулеленген бөліктерінде ақаулардың едәуір концентрациясы пайда болады 

және қосымша механикалық кернеулер пайда болады. Сондықтан H2 

молекулаларының әйнек тордың осы "белсенді" бөліктерімен әрекеттесуіне 

байланысты торлардың параметрлері де өзгереді деп күтуге болады. Осылайша, 

сутегі атмосферасындағы тор параметрлерінің әрекетін зерттей отырып, 

олардың өзгеруінің айтарлықтай динамикасын анықтап қана қоймай, сонымен 

қатар молекулалық сутекті әртүрлі типтегі талшықтардағы фотосезімталдық 

механизмдерінің ерекшеліктерін зерттеу құралы ретінде қолдануға болады. 

 

2.6 Талшықты Брэгг торы жазылған оптикалық талшықтың 

фотосезімталдығын сутектік өңдеусіз арттыру 
 

Алғаш рет фотосезімталдықты арттыру бойынша эксперименттер 

стандартты германий силикатты талшықтарында сутегінде жүктемесіз 

жүргізілді [51]. Тәжірибе барысында SMF-28 таза талшықтары үрлеу 

камерасында толқын ұзындығы 157 нм F2-лазермен біркелкі сәулеленді. 

Сәулелену дозасы 10 Дж/см-ден 1 кДж/см-ге дейін өзгерді, бір импульстің 

энергия тығыздығы 1-3 мДж/см, содан кейін ТБТ 248 нм KrF эксимер лазерін 

қолдана отырып, фазалық маска әдісімен жазылды, жиілігі 50 Гц. 2.12-суретте 

лазермен алдын ала өңделген (тұтас сызық) және өңделмеген талшықтары (үзік 

сызық) үшін 60 минутта жазылған ТБТ шағылысу спектрлері салыстырылады.  

Алдын ала өңделген жағдайда импульс интенсивтілігі 0,8 мДж/см 

болғанда доза 45,6 Дж/см құрайды. 248 нанометрлік ТБТ жазбасының дозасы 

45 кДж/см импульс ағынында 200 мДж/см құрады. 
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Сурет 2.12 – 157нм лазермен (тұтас сызықпен) алдын ала өңделген SMF-

28 және  алдын ала өңдеусіз (үзік сызық) талшығында 248нм KrF лазерімен 

жазылған Брэгг торларының шағылысу спектрлері [51] 

 

157 нм алдын-ала өңдеу шағылысу коэффициентінен 80% жоғары болды, 

сонымен қатар ТБТ шыңының 0,05 нм-ге резонанстық жылжуы, бұл сыну 

көрсеткішінің 5‧10-5-ке фондық өсуіне байланысты туындайды. 2.121-суреттегі 

жарыққа сезімталдықтың 80% - ға артуы Gе иондарымен жоғары қоспаланған 

арнайы талшықтарды 1700С дейін алдын ала қыздыру үшін CO2-лазердің 

қарқынды жарығын пайдаланған кездегі жағдайға ұқсас [58]. ∆nmod айнымалы 

ток коэффициентінің модуляциясы Брэгг торының шағылысу коэффициенті 

бойынша бағаланды: 
 

Δn = 𝜆0 tan ℎ−1 √𝑅

𝜋𝐿𝜂
     (2.1) 

 

мұндағы R – тордың шағылысу коэффициенті, η - толқын өткізгіш модасының 

шекті коэффициенті, L – тордың ұзындығы және  – тордың резонанстық 

ұзындығы. Сыну көрсеткішінің ∆nmod модуляция коэффициентінің өзгеруі және 

248 нм-дегі СК модуляция ∆nave коэффициентінің өзгеруі 2.12-суретте 157 нм 

жарықпен алдын ала өңделген талшық үшін 2.13-суретте көрсетілген. Алғаш 

рет 10 мин ТБТ жазбасы ∆nave (ашық шеңбер) сыну көрсеткішінің модуляция 

коэффициентінің өзгеруі ∆nmod (тұтас шеңбер) сыну көрсеткішінің модуляция 

коэффициентімен салыстырылады, бірақ содан кейін 50 минуттық әсерден 

кейін төрт есе артады. ТБТ түзудегі сыну көрсеткішінің коэффициентінің 

өзгеруі стандартты талшықтардағы өзгерістерге ұқсас, бұған 157 нм алдын-ала 

өңдеу болмаған кезде қарағанда 80% жылдам. 

248 нм сәулеленумен SMF-28 талшығын алдын ала өңдеу кезінде ТБТ 

түзілу кезінде фотосезімталдықтың жоғарылауы анықталған жоқ. 
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157 нм сәулеленумен алдын ала өңделген 248 нм талшықтарындағы 

жарық сезімталдығының жоғарылауына жоғары қарқындылығы 248 нм 

импульстері бар ТБТ тіркеу үрдісінде қол жеткізуге болады. 

 

 
∆nmod – қатты шеңбер, ∆nave – ашық шеңбер 

Сурет 2.13 – Ұзындығы 157 нм алдын ала өңделген талшықта 248-нм ТБТ 

жазу кезінде СК модуляция коэффициентінің өзгеруі [58] 
 

248-нм бір импульсті сәулелену қарқындылығының 200-ден 300 мДж/см-

ге дейін артуы есебінен айнымалы ток индексінің ең жоғары модуляциясы 50 

минуттан (2.12-сурет) 10 минутқа дейін жылдам қанығады және ең төменгі 

шыңның индексіне жетеді. 

Мұндай қанықтылық CO2 лазермен алдын ала өңделген талшықтардағы 

248 нм реакциялармен көрінеді [58], онда үлкен фотосезімтал реакциялар Кrf-

лазермен лазерлік жазу қарқындылығының жоғарылауымен байқалды.  

 
2.7 Талшықты Брэгг торларының термиялық тұрақтылығын 

сипаттау 
 

Кеңейтілген температура диапазонында жұмыс істейтін Брэгг 

торларының маңызды параметрлерінің бірі – олардың жылу тұрақтылығы, яғни 

жоғары температура кезінде және одан кейін бастапқы қасиеттерін сақтау 

мүмкіндігі. Көптеген жағдайларда оптикалық талшықтардың жұмыс режимі 

85°C-тан аспайды, бұл осы мақсаттар үшін акрилатты қорғаныс қабаты бар 

стандартты талшықты жарық өткізгіштерін пайдалануға мүмкіндік береді. Дәл 

осындай талап жоғары температура жағдайында қолданылмайтын Брэгг 

торларына қолданылады. Бірақ мұндай жұмыс жағдайлары үшін де, жоғары 

дәлдіктегі сенсор сияқты бірқатар мәселелер үшін торлардың параметрлерін 

қосымша тұрақтандыру қажет. 

Брэгг торларының жылу тұрақтылығын арттыру мәселесіне арналған 

көптеген ғылыми еңбектер бар [113, 114]. Бір әдіс – торды алдын-ала 
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термиялық тазарту, бұл тордың температуралық шегін арттырмайды, бірақ 

тордың параметрлерін кең температура диапазонында тұрақтандыруға 

мүмкіндік береді. Германий силикатты жарық өткізгішіндегі Брэгг торы 

жұмысының температуралық шегін ұлғайту үшін жазу процесіне дейін немесе 

одан кейін біркелкі ультракүлгін сәулемен торды жазу орнына жарық өткізгішті 

сәулелендіруді пайдалану ұсынылады [114]. 

Талшықты өткізгіштердің фотосезімталдығын жақсартудың кең таралған 

әдістері көбінесе Брэгг торларының жылу тұрақтылығына теріс әсер ететінін 

атап өткен жөн. Мысалы, бор қосылған кезде ол айтарлықтай төмендейді [115, 

116]. Молекулалық сутегімен қаныққан талшықтардағы жазылған торлар 

параметрлерді міндетті түрде тұрақтандыруды қажет етеді. Бөлме 

температурасында да қалдық молекулалық сутегі талшықты жарық 

өткізгішінен шығып, шағылысу толқынының ұзындығын өзгертетіндіктен, 

мұндай торды жылыту оның параметрлерінің айтарлықтай өзгеруіне әкеледі 

[117]. Сондықтан, әдетте, мұндай торлар жоғары температура жағдайында 

қолдануға жарамсыз. 

Жоғары жылу тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін кеңінен талқыланатын 

әдіс – ол қалпына келтірілетін Брэгг торларын жасау [118]. Өзекшедегі 

молекулалық сутектің қатысуымен жазылған Брэгг торлары өте жоғары 

температурада термиялық өңдеуден өтеді, нәтижесінде тор пайда болады, оның 

параметрлері 1000°C дейінгі температурада тұрақты болып қалады. Алайда, 

мұндай торлардың шағылысу деңгейі, әдетте, төмен, және оларды жасау 

технологиясы өте күрделі, сондықтан олар тек зертханалық түп нұсқаларда 

қалып, нақты практикалық қолдануды таппады. 

Жеке бағыт – бұл талшықты жарық өткізгіштің өзегінің кварц әйнегіне 

легірлеуші және легірлеуші қоспаларды табу әрекеті, бұл соңғысының 

фотосезгіштігін сақтауға және сонымен бірге алынған Брэгг құрылымдарының 

максималды жылу тұрақтылығын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Сондай-

ақ, жоғары температуралы қызуға төтеп бере алатын басқа фотосезгіш кварц 

әйнектерін іздеу белсенді жалғасуда. Осындай үміткерлердің бірі – қалайы 

қоспаланған кварц әйнегі [119]. Қалайы Брэгг торының ыдырауының 

температуралық шегін арттырады және жарық өткізгіштің негізгі және 

қосымша қоспалық қоспасы бола алады. 

Химиялық торларды құру нұсқалары термиялық тазарту процесінде 

сәулелену орындарында өзекше материалының қабыққа қайтымсыз 

диффузиясы болған кезде қарастырылады. Мұндай механизм, мысалы, [113] 

жұмысында қолданылады, онда фтормен қосымша легірленген өзегі бар жарық 

өткізгіш қарастырылады. 

Фемтосекундты лазердің сәулеленуімен жазылған торлар да жоғары 

температураға төзімділікті арттырды. Жоғарыда айтылғандай, фемтосекундтық 

сәулелену тұрақты кварц шыны торына әсер етуі мүмкін, нәтижесінде II типті 

торды қалыптастыру арқылы тұрақты ақаулар пайда болады [117]. 

Азотпен қоспаланған өзегі бар жарық өткізгіштерде жазылған торлар 

ерекше қызығушылық тудырады. Мұндай талшықтар өндірісте тривиалды емес 
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және арнайы технологиялық тәсілді қажет етеді. Азот молекуласының жоғары 

диссоциация энергиясы бар, сондықтан жоғары температуралы газ 

қыздырғыштарын қолдана отырып, классикалық әдістермен шыны торға азотты 

енгізу тиімділігі өте төмен. Мұндай жарық өткізгіштерді құру мүмкіндігі төмен 

қысымды SPCVD (Surface Plasma Chemical Vapour Deposition) кезінде беттік 

толқындармен қозатын электронды плазманың көмегімен газ фазасынан кварц 

шынысын синтездеу технологиясын игерумен пайда болды [38]. Алғаш рет 

талшықты жарық өткізгіштерге арналған дайындамалардың өзегін синтездеудің 

бұл әдісі [38] жұмыста ұсынылды. Азотпен легирленген өзегі бар талшықты 

жарық өткізгіштер бірқатар қызықты, перспективалы қасиеттерді көрсетті. 

Телекоммуникацияда қолданылатын қазіргі заманғы германий силикат 

талшықтарына балама бола алатын, шығын деңгейі төмен жарық өткізгіштерді 

алу мүмкіндігі көрсетілді [38]. Сонымен қатар, мұндай жарық диоды иондаушы 

сәулеленудің әсеріне жоғары қарсылықты көрсетті. 

Жарық өткізгіштің осы түрінің маңызды ерекшеліктерінің бірі 

ультракүлгін сәулеленуді қолдана отырып, стандартты әдістермен Брэгг 

торларын жазу мүмкіндігі болып табылады, яғни жарық өткізгіштің 

фотосезімталдықтың жеткілікті деңгейі бар. Бұл жағдайда азот силикатты 

талшығында жазылған Брэгг торлары температура әсеріне жоғары қарсылыққа 

ие. Төменде қаралатын осындай жарық өткізгіштердің жоғары радиациялық 

төзімділігімен және УК-лазерлер негізінде "классикалық" технологиялар 

арқылы торларды жазу мүмкіндігімен қатар, азот силикатты жарық 

өткізгіштерде жазылған торлардың бұл қасиеті оларды күрделі пайдалану 

жағдайларында жұмыс істейтін физикалық шамалардың датчиктерін жасау 

үшін өте перспективалы етеді. 

Температура әйнектегі фотоэлектрлік өзгерістердің ыдырауының негізгі 

факторы болып табылады. Тордың шағылысу коэффициентінің өзгеру 

динамикасы және Брэгг толқын ұзындығының ығысуы, әдетте, температураға 

да, тордағы жылу әсеріне де байланысты және бұл факторлар өзара 

байланысты. Олардың өзгеруінің мәні, басқа тең параметрлермен, келтірілген 

сыну көрсеткішінің жылу тұрақтылығына байланысты. Сондықтан, тіпті төмен 

температурада ұзақ уақыт жұмыс істеу үшін де Брэгг торының жылу 

тұрақтылығын қамтамасыз ету қажет. 
 

2 тарау бойынша қорытынды 
 

Бұл тарауда Брэгг оптикалық торларының фотосезімталдығының 

теориялық тәсілдері, оптикалық талшықтардағы сыну көрсеткішін 

модуляциялау механизмдері келтірілген. Оптикалық талшықтардың 

фоторефрактивті қасиеттерін оңтайландыруға тырысқандықтан эксперименттік 

тәсілге әкелетін фотосезімталдықты арттыру мәселелерін шешу қарастырылған. 

Құрылған құрылымдардың параметрлері осы үшін қолданылатын сәулелену 

мен жазу әдісінің сипаттамаларына байланысты. Бұл торларды қалыптастыру 

процесінде OТ құраушы элементтерінің орналасуын бақылау қажеттілігін 
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туындатады. Бір мезгілде германий мен бормен қосындыланған жарық 

өткізгіштерде молекулалық сутегі болған кезде шағылысу коэффициенті мен 

резонанстық толқын ұзындығының күрделі динамикасымен сипатталатын 

фотосезімталдықтың тағы бір түрі пайда болатындығы атап өтілді. 

Молекулалық сутегі легирленген және легирленбеген кварц әйнегінің 

қасиеттеріне әсер етудің тиімді құралы екендігіне  көз жеткізілді. Таза кварц 

өзегі бар талшықтарда молекулалық сутектің болуы ультракүлгін сәулеленудің 

қарқынды импульстарының, сондай-ақ иондаушы сәулеленудің әсерінен 

болатын шығындарды едәуір азайтуға көмектеседі. Сонымен, германий 

силикатты әйнегінің өзегі сутекпен қаныққан талшықтарда фотосезімталдық 

айтарлықтай артады, мұнда фотоиндукцияланған Брэгг торларының қажетті 

контрасты, бәрі бірдей, жазу екі ретті тез жетеді және сутектің болуы жазылған 

Брэгг торларының параметрлеріне айтарлықтай әсер етуі мүмкін екендігі айқын 

болады. 

Сондай-ақ, талшықты Брэгг торларының жылу тұрақтылығы сипатталған. 

Айта кету керек, көп жағдайда оптикалық талшықтардың жұмыс режимі 85°C-

дан аспайды, бұл осы мақсаттар үшін акрилатты қорғаныс қабаты бар 

стандартты талшықты жарық өткізгіштерін пайдалануға мүмкіндік береді. Дәл 

осындай талап жоғары температура жағдайында қолданылмайтын Брэгг 

торларына қолданылады. Тордың шағылысу коэффициентінің өзгеру 

динамикасы және Брэгг толқын ұзындығының ығысуы, әдетте, температураға 

да, тордағы жылу әсеріне де байланысты және бұл факторлар өзара байланысты 

деген қорытындыға келді. Олардың өзгеруінің мәні, басқа тең параметрлермен, 

келтірілген сыну көрсеткішінің жылу тұрақтылығына байланысты. Сондықтан, 

тіпті төмен температурада ұзақ уақыт жұмыс істеу үшін де Брэгг торының 

жылу тұрақтылығын қамтамасыз ету қажет.  

Берілген бөлім бойынша негізгі тұжырымдамалар Scopus базасына енген 

«Przeglad Elektrotechniczny» халықаралық ғылыми журналында [140, 141], және 

«Proceedings of SPIE. The International Society for Optical Engineering» [142, 145], 

халықаралық конференция материалдарында баяндалып жарияланды. 

 

https://www.scopus.com/sourceid/18700?origin=resultslist
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛДЫ ТҮРДЕ АЛЫНҒАН ТАЛШЫҚТЫ БРЭГГ 

ТОРЛАРЫНЫҢСПЕКТРЛІК СИПАТТАМАЛАРЫН ЗЕРТТЕУ 
 

3.1 Талшықты Брэгг торларын жазуға арналған өлшеу жүйесінің 

құрылымдық сұлбасын құру 
 

Люблин технологиялық университетінің Электроника және ақпараттық 

технологияларинститутының «Оптоэлектроника» зертханасында профессор 

W.Wojcik, P.Kisala бастаған ғалымдар тобы талшықты Брэгг торларының 

түрлерін  оптикалық талшықтарға жазуды іске асыру үшін және спектрлік 

сипаттамаларына алуан түрлі факторлардың әсерін зерттеу үшін өлшеу жүйесін 

құрастырған (3.1-сурет). 

Аталған өлшеу жүйесінің негізінде, диссертациялық жұмыс аясында 

фотосенсибилизация үрдісі арқылы талшықты Брэгг торларын стандартты 

телекоммуникациялық бір модалы оптикалық талшыққа жазу әдістемесінің 

құрылымдық сұлбасы жасалды. Бұл өлшеу жүйесі сыну көрсеткішін 

модуляциялау арқылы талшықты-оптикалық құрылымдарды зерттеуге, осы 

құрылымдардың негізгі параметрлері мен қасиеттерін анықтауға, спектрлік 

сипаттамаларындағы айырмашылықтарды талдауға мүмкіндік береді [122]. 

 

 
 

1 - эксимерлі лазерге арналған газ қондырғысы, 2 -құрылымды жазу 

кезінде лазерлік параметрлерді тұрақтандыруға арналған су салқындатқыш, 3 - 

сатылы қозғалтқышы бар фазалық маска үшін бұрылмалы табақ, 4 - тордағы 

ультракүлгін сәулесін орналастыру және қалыптастыру жүйесі, 5 - оптикалық 

перископ жүйесі, 6 - эксимерлі лазер, 7 - белсенді дірілді оқшаулайтын 

оптикалық үстел 

Сурет 3.1 – Талшықты Брэгг торларын жазу және спектрлік 

сипаттамаларын зерттеуге арналған өлшеу жүйесі 
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Талшықты Брэгг торының өнімділігін жақсартуға оптикалық үстелдерді 

қолдану және тербелістерді белсенді түрде жою арқылы бүкіл жүйенің 

тербелістерін жоюға қол жеткізілді.  

Берілген тәжірибенің артықшылығы – оптикалық талшықты сутегімен 

қанықтыру және ол үшін арнайы камераны пайдалану болды (3.2-сурет). 
 

 
 

Сурет 3.2 – Сутегі бар камера 

 

Диссертациялық жұмыста қойылған мақсатқа жету үшін осы өлшеу 

жүйесі негізінде, талшықты Брэгг торын жазуға арналған эксперименттік 

қондырғының құрылымдық сұлбасы құрылды. 

 

 
Сурет 3.3 – Фазалық маска әдісімен Брэгг торын жазу қондырғысының 

құрылымдық сұлбасы 
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Құрылымдық сұлба бойынша УК сәулесі сәулелену көзіне және 

спектрталдағышқа қосылған бір модалы оптикалық талшықтың кесіндісіне 

линзадан (О), поляризатордан (Р) және жартылай толқынды пластинадан (λ/2) 

тұратын УК сәулесін позициялау және қалыптастыру жүйесі арқылы 

бағытталады. 

Экспериментте өзекшесі германиймен (35 моль%) легирленген 

фотосезімтал оптикалық талшықтар және стандартты телекоммуникациялық 

бір модалы оптикалық талшықтар  пайдаланылды.  

Германиймен легирленген фотосезімтал оптикалық талшықтар иілуге 

төзімді Брэгг торларын жасау үшін қолданылады. Бұл талшықтардың 

телекоммуникациялық талшықтармен салыстырғанда артықшылығы – 

өзекшесіндегі германий концентрациясы 5 есе көп, бұл Брэгг торларын алдын-

ала сутегіне батырмай жазуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ бұл талшықтардың 

сандық апертурасының жоғары деңгейі (NA, 0.29 – 0.31) иілуден болатын 

шығындарға қарсы тұрақтылығын қамтамасыз етеді.  

Талшықты Брэгг торларын SMF-28 стандартты телекоммуникациялық 

талшыққа жазу кезінде,германийдің 3% - 5% молярлық концентрациясы бар 

талшықтың фотосезімталдығы өте төмен болуына байланысты, қиындықтар 

туындайды, бұл өз алдына сыну көрсеткішінің торларын тиімді жазу үшін 

жеткіліксіз. 

Осылайша, қажетті сипаттамалары бар Брэгг торларын оптикалық 

талшықтарға жазуға кедергі болатын төмен фотосезімталдық мәселесін 

шешудің қолданыстағы әдістерін қарастыру, сондай-ақ осы әдістердің 

артықшылықтары мен кемшіліктерін салыстыру сөзсіз өзекті мәселе болып 

табылады. 

Стандартты оптикалық талшықтардың фотосезімталдығын арттырудың 

көптеген жолдары бар: талшықтың өзегіндегі германий диоксидінің 

концентрациясын жоғарылату, бор, қалайы, азот, фосфор, сурьма сияқты 

химиялық элементтермен легирлеу. Алайда, фотосезімталдығы жоғары 

бірқатар композициялар ұсынылғанына қарамастан, оларға негізделген 

оптикалық талшықтарды жасау қиын, сонымен қатар стандартдан өзгеше 

материалдық және толқындық сипаттамаларға ие.  

Легирлеу үрдісінде пайда болатын осы кемшіліктерге байланысты 

оптикалық талшықтардың өзіндік сипаттамаларын айтарлықтай өзгертпестен 

фотосезімталдығының арттыру үшін диссертациялық жұмыста стандартты 

телекоммуникациялық талшықтарды алдын ала сутегімен қанықтыру 

ұсынылады, ол стандартты телекоммуникациялық талшықтардың сыну 

көрсеткішін едәуір жоғарлатуға мүмкіндік береді. 

Оптикалық талшықты фазалық маскаға орналастырып, сәйкесінше 

орнатуды орындаймыз. Жазу бір импульсті тәртіпте 15с, 30с және 60с 

экспозициялау уақыттарында жүргізіледі. Жарық бөлгіш ретінде фазалық 

маска қолданылады. Фазалық маскалар голографиялық әдіспен жасалған және 

периодтың +/-0.01 нм дәлдігін қамтамасыз етеді.  
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Эксперимент барысында Ibsen Photonics (Дания) фирмасының талшықты 

торларды жазуға арналған фазалық маскасы (3.4-сурет) қолданылды, ол 

жазатын сәуле дифракциясының +1/-1 тәртібінде жұмыс істеу үшін 

оңтайландырылады, параметрлері 3.1- кестеде келтірілген. 
 

 
 

Сурет 3.4 – Ibsen Photonics (Дания) фирмасының фазалық маскасы  

 

Кесте 3.1 – Фазалық маска параметрлері 
 

Параметрі Мәні 

Периоды, нм 400÷ 1800 

Сәулелендіру толқынының 

ұзындығы, нм 

193÷ 435 

Материал УК кварц әйнек 

Период біртектігі, нм ± 0.01 

 

Маска, қойылған талапқа сай, 1080 нм тұрақты периодпен орнатылды. 

Фазалық маска сыну көрсеткішінің модуляция периодына сәйкес келетін 

интерференциялық кескінді анықтайды. Тальбот интерферометрі негізіндегі 

сұлбадан айырмашылығы интерференцилық кескін периоды тұрақты. 

Ұстағыштың көмегімен алдын-ала кернеуді басқара отырып, белгілі бір 

спектрлік диапазонда ТБТ шығарған шағылыстың орталық толқын ұзындығын 

өзгертуге болады. Жазу үрдісінде спектр талдағыштың көрсеткіштері, 

жазылған Брэгг торының сипаттамаларының қажетті мәндерге сәйкестігін 

анықтауға мүмкіндік береді. 

Оптикалық талшықты торларды жазуда қолданылатын фазалық маска 

техникасы дәстүрлі голографиялық әдіске қарағанда артықшылығы бар, бұл 

жазуды оңай іске асыруға байланысты. Атап айтқанда, фазалық масканы 

қолдану ультракүлгін сәулеленудің үйлесімділігіне қойылатын қатаң 

талаптарды босаңсытады. Екінші жағынан, талшықтың өзегіндегі индекстің 

өзгеруін фотоиндукциялау үшін жарық сіңуі керек. 

Сәулелену көзі ретінде ArF (193 нм) параметрлері 3.2-кестеде 

келтірілген эксимерлік лазер қолданылды (3.5- сурет).  
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Сурет 3.5 – ArF (193 нм) эксимерлік лазері 

 

Кесте 3.2 – ArF эксимерлік лазер параметрлері 
 

Техникалық сипаттама: 

Лазер түрі ArF 

Толқын ұзындығы, нм 193 

Энергия, мДж 100 

Орташа қуат, Вт 200 

Жиілік Гц 5000 

Импульстіңұзақтығы, нс 14 

Тұрақтылық (σ),% > 2 

 

3.2 Эксперименталдық тәсілмен алынған талшықты Брэгг 

торларының спектрлік сипаттамаларын талдау 
 

Ұзындығы 10 м болатын бірнеше стандартты телекоммуникациялық 

оптикалық талшықтар сутегі камерасына 20 күнге орналастырылды. 

Камерадағы қысым – 180 бар,  температура – 250С.  

Талшықты Брэгг торын жазу жүйесінің жұмысын тұрақтандыру үшін 

тұрақты температура сақталды. Сыну көрсеткішінің модуляция тереңдігі 

оптикалық талшықтың сутегідегі қанығу уақытына байланысты. 

Көп жағдайда сыну көрсеткішінің периодты өзгерістері тек талшықтың 

өзекшесінде жасалады. Бұл фотосенсибилизацияға талшықтың өзекшесі  

ұшырайтынын растайды және құрылымды жазу кезінде, мысалы, ультракүлгін 

сәулені қолдану кезінде өзекшедегі сыну көрсеткіші өзгереді. Сондықтан, 

Талшықты Брэгг торы пайда болған жерде белсенді аймақ пен қабықтың 

шекарасында тиімді сыну көрсеткішінің өзгеруі жүреді, бұл қабықтың жағына 

жарықтың нашар сынуына әкеледі. Бұл құбылысты азайту немесе тіпті жою 
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мәселесінің шешімі –оптикалық талшықты толығымен фотосенсибилизациялау 

қажет, яғни өзекшесін де, қабығын да. 

Ең алғаш Atkins R. толқын ұзындығы небары 200 нм болатын 

германиймен легирленген стандартты бір модалы талшықтағы сіңіру спектрін 

өлшеді [112]. Нәтижелер жарық көзі 228-ден 253 нм-ге дейінгі ультракүлгін 

сәулеленудің спектрлік аймағында талшықтың осындай оптикалық 

аймағындағы сыну көрсеткішінің  өзгеруін фотоиндукциялауда тиімді екенін 

көрсетеді. Сондықтан дисертациялық жұмыста жарық көзі ретінде толқын 

ұзындығы 193 нм болатын эксимерлік лазер және талшықты-оптикалық торды 

жазу үшін фазалық маска техникасы қолданылды. 

Эксперимент жүргізу үзіндісі және алынған ТБТ көрінісі 3.6-суретте 

келтірілген. 

 

 
 

Сурет 3.6– Тәжіріибе жүргізу үзіндісі және алынған талшықты Брэгг 

торының үлгісі 

 

Бірнеше (1, 3, 5, 12) күн бойы сутегіге қаныққан телекоммуникациялық 

оптикалық талшықтардың үлгілері шығарылып, әрбір оптикалық талшыққа 

сәйкесінше ұзындығы 10 мм талшықты Брэгг торын жазу іске асырылды.  

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, олар 3.7  3.10-суреттерінде көрсетілген  
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Сурет 3.7 – Сутегіде 1 күн қаныққан  ОТ-қа 15 , 30 және  60 секунд 

барысында ультракүлгін сәулесімен экспозициялау  арқылы алынған ТБТ-ның 

өткізу спектрі 

 

 
Сурет 3.8 – Сутегіде 3 күн қаныққан ОТ-қа 15 , 30 және  60 секунд 

барысында ультракүлгін сәулесімен экспозициялау  арқылы алынған  ТБТ-ның 

таралу спектрі 
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Сурет 3.9 – Сутегіде 5 күн қаныққан ОТ-қа 15 , 30 және 60 секунд 

барысында ультракүлгін сәулесімен экспозициялау  арқылы алынған ТБТ-ның 

таралу спектрі 
 

 
Сурет 3.10– Сутегіде 12 күн қаныққан ОТ-қа 15 , 30 және 60 секунд 

барысында ультракүлгін сәулесімен экспозициялау  арқылы алынған ТБТ-ның 

таралу спектрі 

 

3.7-суретте ТБТ-ның өткізу көрсеткішінің модуляциясындағы өзгеріс 

табылған жоқ. Бұдан шығатыны, ОТ сутегіде 1 күн болған кезде қанықтыру 

деңгейі төмен болады. Оптикалық сигналдың берілу коэффициенті өте аз.  

3.8 – 3.10-суреттерде экспозиция уақыты ұлғайған сайын ТБТ толқын 

ұзындығының елеулі ығысуы байқалады. Сыну көрсеткішінің модуляция 

тереңдігі оптикалық талшықтың сутегіде өткізген уақытына байланысты.  
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3.3 Фотосенсибилизацияланған талшықты Брэгг торының тиімді 

сыну көрсеткішін анықтау 
 

Талшықты торды ультракүлгін сәулемен жазу кезінде Брэггтің толқын 

ұзындығы 3.8–3.10 суреттерінде көрсетілгендей үлкен толқын ұзындығына 

қарай жылжитыны байқалды. Оптикалық талшық ішіндегі кедергілердің 

тұрақты қарқындылығына байланысты тиімді мода индексі ультракүлгін 

сәулеленудің әсерінен артады. Malo және т.б. [99] Gе-гелиймен легирленген 

оптикалық талшықтағы жарықтан туындаған сыну индексінің өзгеру белгісі 

оны сыртқы жағынан сәулелендіргенде тиімділігін көрсеткен. 

Диссертациялық жұмыстың бұл бөлімінде сутегіге салмай, легирлеуші 

қоспа ретінде өзегіне германий GeO2 қостотығын қоса отырып, бір модалы 

оптикалық талшыққа ТБТ жазу бойынша эксперимент жүргізілді.  

Эксперимент барысында ТБТ-н GeO2 концентрациясы бар OТ-қа жазу 

кезінде өткізу спектрлері алынды. 3.11 – 3.13-суреттерде сутегімен қаныққан 

ОТ-ға жазылған ТБТ-ның өткізу спектрлерімен қатар фотоиндукцияланған 

германиймен легирленген ОТ-ға жазылған ТБТ-ның өткізу спектрлері 

көрсетілген.  

Тәжірибе 0,02 қадаммен 1545,6 – 1555 нм аралығындағы толқын 

ұзындында жүргізілді. Кестеде мәліметтер толқын ұзындығы диапазонының 

негізгі нүктелерінде келтірілген. 

 

Кесте 3.3 – 15 с.экпозиция уақыты барысында алынған деректер 
 

GF1 15s SM 15s 3 күн SM 15s 5 күн Sm 15s 12 күн 

λ, нм дБм λ, нм дБ λ, нм дБ λ, нм дБ 

1550 1.17E-04 1550 0.000105 1550 0.0001069 1550 0.0001059 

1550.5 1.15E-04 

1550.

5 0.0001048 1550.5 0.0001052 1550.5 0.0001058 

1551 1.15E-04 1551 0.0001047 1551 0.0001049 1551 0.000104 

1551.1 1.14E-04 

1551.

1 0.0001044 1551.1 0.0001047 1551.1 0.0001048 

1552 

1.13E -

 04 1552 0.0001055 1552 0.0001035 1552 0.0001034 

1552.5 1.12E-04 

1552.

5 0.0001047 1552.5 0.0001028 1552.5 0.0001032 

1553 1.12E-04 1553 0.0001037 1553 0.0001016 1553 0.00007052 

1553.5 1.11E-04 

1553.

5 0.0001018 1553.5 0.0001012 1553.5 0.0001028 

1554 1.10E-04 1554 0.0001004 1554 0.0001005 1554 0.0001024 

1554.5 1.08E-04 

1554.

5 

0.0000992

4 1554.5 0.00009929 1554.5 0.0001011 

1555 1.08E-04 1555 

0.0000988

9 1555 0.00009849 1555 0.0001003 
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Сурет 3.11 – GF1 және SM оптикалық талшықтарына  15 секунд  

барысында жазылған ТБТ-ның тарату спектрі 

 

Кесте 3.4 – 30 с.экпозиция уақыты барысында алынған деректер 
 

GF1 30s SM 30s 3 күн SM 30s 5 күн SM 30s 12 күн 

λ, нм дБ λ, нм дБ λ, нм дБ λ, нм дБ 

1550 0.0001234 1550 0.000109 1550 0.000105 1550 

0.00010

6 

1550.5 0.0001221 1550.5 0.000109 1550.5 0.000101 1550.5 

0.00010

2 

1551 0.0001219 1551 0.000108 1551 0.000102 1551 

0.00010

3 

1551.5 0.0001197 1552 0.000107 1552 0.000102 1552 

0.00010

4 

1552 0.00012 1552.5 0.000106 1552.5 0.000101 1552.5 

0.00010

3 

1552.5 0.0001195 1553 0.000104 1553 9.79E-05 1553 0.0001 

1553 0.0001187 1553.5 0.000104 1553.5 0.0001 1553.5 0.0001 

    1554 0.000103 1554 9.97E-05 1554 1E-04 

    1554.5 0.000102 1554.5 9.84E-05 1554.5 9.92E-05 

    1555 0.000102 1555 9.82E-05 1555 9,85E-05 
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Сурет 3.12 – GF1 және SM оптикалық талшықтарына  30 секунд  

барысында жазылған ТБТ-ның тарату спектрі 

 

Кесте 3.5 – 60 с.экпозиция уақыты барысында алынған деректер 
 

GF1 60s SM 60s 3 күн SM 60s 5 күн SM 60 с 12 күн 

λ, нм дБ λ, нм дБ λ, нм дБ λ, нм дБ 

1550 0.000118 1550 0.000116 1550 0.000108 1550 0.00011 

1550.5 0.000117 1550.5 0.000113 1550.5 0.000106 1550.5 9.59E-05 

1551 0.000117 1551 0.000114 1551 0.000103 1551 

0.00010

9 

1552 0.000115 1552 0.000114 1552 0.000106 1552 

0.00010

8 

1552.5 0.000115 1552.5 0.000113 1552.5 0.000105 1552.5 

0.00010

8 

1553 0.000114 1553 0.000112 1553 2.09E-05 1553 

0.00010

7 

1553.5 0.000113 1553.5 0.000112 1553.5 0.000104 1553.5 

0.00010

7 

1554 0.000112 1554 0.000112 1554 0.000103 1554 

0.00010

5 

1554.5 0.000111 1554.5 0.00011 1554.5 0.000101 1554.5 

0.00010

4 

1555 0.00011 1555 0.00011 1555 9.99E-05 1555 

0.00010

4 
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Сурет 3.13 – GF1 және SM оптикалық талшықтарына  60 секунд  

барысында жазылған ТБТ-ның тарату спектрі 

 

Эксперимент нәтижесі бойынша Брэгг резонансының толқын ұзындығы 

және Δn – амплитудасы германий оксидімен (GeO2) легирленген және алдын-

ала сутегіге жүктелген бір модалы ОТ үшін Брэгг торының сыну көрсеткішінің 

модуляциясы анықталды. 

ТБТ шағылысу коэффициенті неғұрлым үлкен болса, Брэгг талшықты 

торының ішіндегі СК модуляциясының тереңдігі соғұрлым үлкен болады. ТБТ-

нің резонанстық толқын ұзындығы жарық өткізгіштің тиімді СК-ға және СК 

модуляция периодына байланысты екені белгілі. 3.11 -3.13 суреттерінде 

келтірілген графиктерге сәйкес ТБТ негізгі параметрі болып табылатын СК Δn 

модуляциясының мәні анықталды (3.6-кесте).   
 

Кесте 3.6– Сыну көрсеткішінің индукцияланған модуляциясының шамасы 
 

FBG 

жазу 

уақыт

ы, с 

GF1 SM 1 SM 3 SM 5 SM 12 
λB , нм ∆n λB , 

нм 
∆n λB , нм ∆n λB , нм ∆n λB , нм ∆n 

15 1551.2

5 
0,4

5 
1551.

8 
0,0

5 
1552.7 0,45 1552.8 0.5

8 
1553.1 0,5 

30 1551.2

5 
0.6

5 
1551.

8 
0,0

5 
1552.7

5 
0.72

5 
1552.8

5 
0,7

5 
1553.2

5 
0,8

5 
60 1551.3 0.8 1551.

8 
0,0

5 
1552.8

1 
1,2 1552.9 1.1

5 
1553.2

5 
1,2 

 



72 
 

 
 

Cурет 3.14- –СК модуляциясының экспозиция уақытына тәуелділік 

графигі. 

 

Индекстің 1,2-ден астам модуляцияланған өзгерістері біркелкі тордың 

өткізу тереңдігіне қарай алынды. Ұқсас әсер ету жағдайларында германий 

(GeO2) оксидінің қоспасы бар талшықта жазылған торда сыну көрсеткішінің 

модуляция амплитудасының 0,45-тен 0,8-ге дейін өзгеруі байқалады. Сутектің 

қатысуымен ультракүлгін сәулеленудің әсерінен талшықтың фотосезімталдығы 

өте үлкен және тұрақты жоғарылайды. Сутегіде алдын ала қаныққан талшықты 

Брэгг торының 60с экспозиция уақыты neff=1,438 сыну көрсеткіші кезінде және 

тұрақты периоды 1080 нм фазалық масканы пайдалану кезінде келтірілген сыну 

көрсеткішінің ∆n=1,2 модуляциясының тиімді амплитудасы болып шықты. Ал 

GeO2 қоспасы бар ОТ-та жазылған ТБТ-ның келтірілген сыну көрсеткішінің 

модуляция амплитудасы neff = 1,438 кезінде 0,8 құрайды. Бұл 12 күн ішінде 

сутекте алдын-ала қаныққан ОТ-ғы ТБТ фотосезімталдығының  

жоғарылауымен сипатталатындығын дәлелдейді. 

Толқын ұзындығы экспозиция кезінде үлкен толқын ұзындығына қарай 

жылжиды. Уақыт өте келе Брэгг толқын ұзындығының ауысуы сызықтық түрде 

өсті және белгілі бір экспозиция уақытынан кейін Брэгг шағылысының өсуі 

қанығу шегіне жетеді. Сонымен қатар, кейбір шектеулі тәжірибелер Брэгг 

толқын ұзындығының ығысу жылдамдығы мен экспозиция үшін қолданылатын 

фазалық маска арасында байланыс бар екенін көрсетті. Бұл фазалық масканың 

оптикалық сапасы Брэгг толқын ұзындығын басқаруға ықпал етуі мүмкін 

дегенді білдіреді. 

Толқын ұзындығының ығысу қосындысы бірнеше факторларға 

байланысты, мысалы, тордың шағылысуы, талшықтағы сутегі концентрациясы 

және ультракүлгін сәулеленудің дозасы. 
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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.  

 

3.4 Талшықты Брэг торын бақылау жүйелерінде талшықты 

оптикалық датчиктер ретінде қолдану 
 

Талшықты Брэгг торын негізінен телекоммуникация саласында 

мультиплексирлеу және демультиплексирлеу құрылғыларында оптикалық сүзгі 

ретінде, хроматикалық дисперсияның компенсаторы ретінде немесе 

кіріс/шығыс мультиплексорларында қолданылу кең тараған. 

Арналардың енгізу/шығару мультиплексорларында талшықты Брэгг 

торын екі циркулятормен бірге қолдануға болады. Мұндай құрылғылар 

магистральдық арна мен қалалық немесе аймақтық желі арасындағы шекарада 

жиі қолданылады. Магистральдық арнада әдетте толқын ұзындығы өте көп, ал 

қалалық немесе аймақтық желілерде олар әлдеқайда аз. 

Соңғы жиырма жыл ішінде оптоэлектроника мен талшықты-оптикалық 

телекоммуникация саласындағы көптеген инновациялар оптикалық 

компоненттер бағасының едәуір төмендеуіне және олардың сапасының едәуір 

жақсаруына әкелді. Бұл талшықты-оптикалық датчиктерге эксперименттік 

зертханалық аспаптар разрядынан мұнай өндіру, құрылыс және т.б. сияқты 

сенімділікті арттыруды талап ететін салаларда кеңінен қолданылатын аспаптар 

разрядына өтуге мүмкіндік берді. Талшықты Брэгг торын кернеу мен 

температураны тікелей өлшеу элементтері ретінде пайдалануға болады [123]. 

Сонымен қатар, бірқатар салаларда, атап айтқанда авиациялық мақсаттағы 

құрылымдық элементтер үшін полимерлі композициялық материалдардан [136, 

138] жасалған құрылымдық элементтерді кіріктірілген бақылау жүйесінде 

қолдану мүмкіндігі зерттелуде. Композициялық материалдардың құрылымына 

қосымша элементтерді (сенсорларды) енгізу қосымша бөлу шекараларының 

пайда болуына әкеледі, нәтижесінде ендірілген элемент қосымша құрылымдық 

гетерогенділіктің пайда болуына ықпал етеді және композиттің беріктігін 

төмендету көзі бола алады, сонымен қатар тұтастай алғанда материалдың 

механикалық қасиеттеріне әсер етеді. 
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Сондай-ақ, оларды өлшенген мәнмен салыстырғанда деформацияны 

немесе температураның өзгеруін тудыратын басқа датчиктің [123, 124]. шығыс 

сигналын түрлендіру үшін түрлендіргіш элементтер ретінде пайдалануға 

болады. Мысалы, талшықты Брэгг газ датчиктері сіңіргіш жабынды қолданады, 

ол газ болған кезде кеңейеді және тормен өлшенетін деформацияны тудырады. 

Техникалық сіңіргіш материал – бұл газ мөлшерін кернеуге айналдыратын 

сезімтал элемент. Содан кейін Брэгг торы толқын ұзындығын өзгерту арқылы 

деформацияны түрлендіреді.  

Атап айтқанда, Брэгг торлары бар оптикалық талшықтар сейсмология, 

қоршаған ортаның өте қатал жағдайындағы қысым датчиктері және мұнай мен 

газ ұңғымаларындағы бұрғылау датчиктері сияқты өлшеу құралдарында 

сыртқы қысымның, температураның және сейсмикалық тербелістердің әсерін, 

сондай-ақ ағынды тікелей өлшеу үшін қолданылады.  

Мұнай-газ ғылымдарының дамуының ақпараттық-коммуникациялық 

кезеңі, атап айтқанда геофизика (4D сейсмика), геология және мұнай-газ кен 

орындарын игеру (4D мониторинг) геологиялық-кәсіпшілік ақпараттың 

көлемімен жұмыс істеу қажеттілігімен ерекшеленеді. Қабылдау құрылғыларын 

жасау технологиясында (сейсмикадағы датчиктер, ұңғымалардағы оптикалық-

талшықты датчиктер, мұнай мен газды жинау, дайындау және тасымалдау 

жүйесі) жетістіктерге қол жеткізілді. Қазіргі инженерлік геологияда [120, 121] 

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. 

Талшықты-оптикалық ұңғыма датчиктері – бұл зерттеу аймағында 

ұңғыма діңгегінде орналасқан оптикалық талшықты қамтитын жүйе. 

Оптикалық талшық – бұл температура датчигі (қысым, айналу, бұрылу) және 

ұңғымадан жер бетіне ақпарат беру арнасы. Брэгг торына негізделген 

технология оптикалық талшықты арнаның ішіндегі датчиктерді біріктіруге 

мүмкіндік береді. 

Жоғары сезімталдықты талшықты-оптикалық датчик ±1С өлшеу 

қателігімен -50-ден +350 С дейінгі диапазонда ұңғымадағы температура бейінін 

өлшеуге мүмкіндік береді, ол 5000 м тереңдікке дейін 1м арқылы өлшеудің 

бөлінген жүйесін қамтамасыз етеді. 

Талшықты-оптикалық датчиктердің қолданудың артықшылықтары: 

- нақты уақыт режимінде ұңғыма жұмысының параметрлерін өлшеу; 

- дірілге төзімді компоненттердің аз саны; 

- жоғары сезімталдық және кең жұмыс ауқымы; икемділік, таратылған 

оқу жүйесі, көптеген параметрлерді ескеру. 

Интеллектуалды ұңғымалардағы жұмыстың геофизикалық мәселелерін 

шешу үшін ұңғыманың бойында температураның таралуын бірнеше шақырым 

қашықтықта, абсолютті дәлдікпен, оннан бір градусқа жоғары сезімталдықпен 

өлшеуге мүмкіндік беретін жүйе ұсынылады.  
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Ұсынылған жұйеде  бір модалы оптикалық талшыққа жазылған 6◦ көлбеу 

бұрышы бар периодты көлбеу талшықты Брэгг торын қолдана отырып, бұрылу 

және айналу бұрышын өлшеу әдісі беріледі. Датчик 180◦ - ге айналғанда, өткізу 

қабілеті 1541,2 нм толқын ұзындығында 0,5-тен 0,84-ке дейін өзгеретіні 

көрсетілген. Өлшеу нәтижесінде негізгі бағдарға қатысты 30◦-ден 70◦-ге дейінгі 

бұрыштар үшін ең үлкен сезімталдықты алуға болатындығы анықталды. Өткізу 

спектрінің өзгеруі жарықтың тор арқылы таралуының поляризациясының 

өзгеруімен қарқындылығын өзгертетін қабық модульдері үшін жүреді. Дәл 

осындай дизайнды бұрылу бұрышын өлшеу үшін қолдануға болады. Талшықты 

Брэгг торының айналмалы құрылғысын ұзындығы 10 мм-ден асатын 200◦ 

бұрышқа алу мүмкіндігі дәлелденді, бұл талшықты Брэгг торы жазылған 

оптикалық талшықтың бұрылу бұрышын да, айналуын да басқаруға мүмкіндік 

береді. 

Айналу және бұралу өлшеулерін жүргізу және талдау үшін сыну 

көрсеткішінің модуляция жазықтықтары оптикалық талшықтың қалыпты осіне 

қатысты белгілі бір бұрышпен бекітілетін периодты құрылымды бекіту қажет. 

3.15-суретте осылайша жасалған құрылымның нақты өлшемдері көрсетілген. 

 

 
 

Сурет 3.15 – айналу және бұрылу датчигі ретінде қолданылатын талшықты 

Брэгг торы құрылымының өлшемдері мен сипаттамалары 

 

1-суретте көрсетілген құрылым лазер арқылы фазалық маска әдісімен 

алынады, бұл тордың жазықтықтары талшықтың қалыпты осіне 6° бұрышта 

болатындай етіп жарықтың таралуын қамтамасыз етеді. Бір модалы SMF-28 

талшықты талшығы 190 бар қысыммен және 10 күн ішінде 20°C температурада 

сутегі атмосферасында фотосенсибилизация процесіне ұшырады. Жазбадан 

кейін тордың жалпы ұзындығы 10 мм болды [125]. 

Сонымен қатар талшықты Брэгг торлары (ТБТ) температура датчигі  

ретінде қолданылуы қарастырылды [126]. Шағылысатын беттердің көлбеу 

бұрышы 5° болатын SMF-28 TFBG бір модалы талшықты торы климаттық 

камерада өзгермелі температураға ұшырайды. Тордан өткеннен кейін 

сәулеленудің оптикалық қуатын өлшеу арқылы температура -30°C-тан 80°C-қа 
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дейін өзгерді. Барлық спектрлік диапазон үшін оптикалық қуат деңгейі SLD 

көзінің спектрлік сипаттамасымен анықталады.  

3.16-суретте температураның әсерінен көлбеу талшықты Брэгг торының 

спектрлік сипаттамасының жеке бөліктеріне тән ығысу көрсетілген. 

Температура жоғарылаған сайын ТБТ спектрінің жеке бөліктері ұзын 

толқындарға қарай жылжиды. Бұл негізінен тор жазылған талшықтың 

температуралық кеңеюіне байланысты. 

 

 
 

Сурет 3.16 – Әр түрлі температурада өлшенген көлбеу Брэгг талшықты 

торының берілу спектрлері 

 

 
 

Сурет 3.17 – Температураның өзгеруі нәтижесінде ТБТ-ның негізгі 

резонансының орын ауыстыруы 
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Датчикті пайдаланып температураны өлшеу үшін спектрлік 

сипаттамалардың жеке бөліктерін жылжытудан тұратын ТБТ [126] қасиетін 

пайдалану керек. Температураның әсері ТБТ спектрлік сипаттамаларының 

өзгеруіне әкеледі, егер бұл әсер ескерілмесе, спектрлік сипаттамалардың жеке 

бөліктерінің орнының өзгеруін өлшеу негізінде басқа физикалық шамалардың 

тиісті өлшеулерін жүргізуге мүмкіндік бермейді. 

Брэгг резонансына байланысты ТБТ берілісінің сипаттамалары бойынша 

спектр бөлігінің пішіні өзгермейді.  

 

3 тарау бойынша қорытынды 
 

Диссертациялық жұмыс аясында фотосенсибилизация үрдісі арқылы 

талшықты Брэгг торларын стандартты телекоммуникациялық бір модалы 

оптикалық талшыққа жазу әдістемесінің құрылымдық сұлбасы жасалды; 

талшықты Брэгг торларын жазу үшін фазалық маска әдісі қолданылды; 

ультракүлгін сәулелену арқылы өзекшесі германиймен легирленген оптикалық 

талшыққа және бірнеше күн ішінде сутегіде алдын ала гидрленген оптикалық 

талшықтарға жазылған талшықты Брэгг торларының спектрлік сипаттамалары 

өлшенді. Әр түрлі уақыт кезеңдерінде ОТ сутегімен қанықтырудың жаңа әдісі 

жасалды. Оптикалық талшықтарға талшықты Брэгг торларын жазу үшін 

эксимерлік лазердің ісер ету уақыттары: 15с, 30С, 60с  болған кезде талшықты 

Брэгг торының λв толқын ұзындығы 1552,5 нм-ден 1553,4 нм-ге дейін ығысады. 

Физикалық модельдеу сонымен қатар сыну көрсеткішінің 

коэффициентінің жоғарылауымен ТБТ толқын ұзындығы үлкен толқын 

ұзындығына, сәйкесінше өткізу қабілеттілігіне қарай ауысатынын көрсетеді.  

Зерттеулер сутегі жүктемесі оптикалық талшықтың фотосезгіштігін 

арттыратынын көрсетті, бұл өз кезегінде талшықты-оптикалық датчиктердің 

сезімтал элементі ретінде стандартты телекоммуникациялық оптикалық 

талшыққа жазылған Брэгг торын қолданудың артықшылықтарын дәлелдейді. 

Берілген бөлім бойынша негізгі тұжырымдамалар Scopus базасына енген 

«NEWS of the national academy of sciences of the republic of Kazakhstan» 

халықаралық ғылыми журналында Геология және техникалық ғылымдар 

сериясы бойынша [125], Қ.И. Сәтпаев атындағы ҚазҰТЗУ хабаршысы. 

Техникалық ғылымдар сериясында [122] баяндалып жарияланды. 
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4 КОМПЬЮТЕРЛІК МОДЕЛЬДЕУ АРҚЫЛЫ ТАЛШЫҚТЫ БРЭГГ 

ТОРЛАРЫНЫҢ СПЕКТРЛІК СИПАТТАМАЛАРЫН ЕСЕПТЕУ ЖӘНЕ 

ТАЛДАУ 

 

Талшықты Брэгг торларын бір модалы талшықты өткізгішке жазу ТБТ 

шағылысу спектрін модельдеу алгоритмін құруды қажет етеді. Бұл міндетті 

орындау қазіргі өлшеу жүйелерінде, ақпарат беру жүйелерінің элементтерінде 

айнымалы параметрлері бар дифракциялық құрылымдар (период, сыну 

көрсеткішінің модуляциясы) қолданылатындығына байланысты өте маңызды. 

Аподталған, фазалық ығысуы бар торлар секілді дифракциялық 

құрылымдардың осы түрін қолдану өте қажет, әсіресе отандық өнеркәсіптегі 

осы бағыттың даму тенденцияларын ескере отырып. Математикалық модель 

құру үшін ТБТ параметрлерін есептеудің теориялық негіздері мен қол жетімді 

әдістерін қарастыру қажет. 

 

4.1 Бірмодалы талшықты жарық өткізгіштердің параметрлерін 

есептеу 

 

Оптикалық талшықтардағы жарықтың таралу параметрлері тиісті 

шекаралық жағдайларды ескере отырып, Максвелл теңдеулерін шешу арқылы 

есептеледі. Таралу теңдеулерін шешу мәселесі барлық модаларды көлденең 

полярланған модалар қатарына бөлуге мүмкіндік беретін әлсіз бағыттаушы 

толқын ретінде жүйені есептеу жуықтауын қабылдаған жағдайда жеңілдетіледі 

[127]. Шешімдер байланысқан және сәулеленген модалар өрістерін таратуды 

ұсынады. 

Кез-келген біртексіздік болмаған кезде (мысалы, бұралу кезінде) мода 

бір-бірімен байланыссыз еркін таралады. Белгілі бір модалардың байланысы 

толқындарда периодты фазалық немесе амплитудалық біртексіздік болған 

жағдайда пайда болуы мүмкін, тұрақты, мәні бойынша қарастырылатын 

модалардың тұрақты таралуының қосындысына немесе айырмашылығына 

жақын. Осы үрдісті сипаттау, есептерді шешу кезінде талшықтағы сәулеленудің 

таралу сипаттамаларын есептеу үшін, әдетте, байланысты модалар теориясы 

қолданылады [128]. Бұл тәсіл толқынның бойымен жарық өткізгіш бөлігіндегі 

өрістердің амплитудасының өзгеруін сипаттайтын бірінші ретті 

дифференциалдық теңдеулер жиынтығын шешуді қамтиды. Бұл теңдеулерде 

қоршаған орта параметрлерінің периодты өзгеруінің синусоидальды профиліне 

қатысты аналитикалық шешімдер бар. 

ТБТ теориясын оптикалық талшықтағы модалардың таралуын сипаттау 

арқылы тұжырымдауға болады. Сондықтан, бұл бөлімде алдымен ЭМ 

толқынының ОТ-да таралу қасиеттері қарастырылады, содан кейін байланысқан 

модалар теориясының (TSM) негізгі ережелері тұжырымдалады. 

Байланысқан модалар теориясында қолданылатын математикалық 

жабдық ғылыми әдебиеттерде егжей-тегжейлі сипатталған, мысалы [128]. Негіз 

ретінде қолданыста бар математикалық өрнектерді алынды. Есепті сипаттау 
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кезінде электрлік ығысу векторын, электр өрісінің кернеуін, магниттік 

векторды және поляризацияны тудыратын ағынды байланыстыратын негізгі 

өрнектерден бастау керек (4.1, 4.2). 

 

D⃗⃗ = ε0E⃗⃗ + P⃗⃗       (4.1) 

 

B⃗⃗ = μ0H⃗⃗        (4.2) 

 

мұндағы  – диэлектрлік тұрақты,  – магниттік өтімділік,  – электрлік 

ығысу векторы,  – электрлік өріс кернеулігінің векторы,  – магниттік ағын 

векторы,  – магниттік өріс кернеулігінің вектры,  – поляризация (4.3).  

 

P⃗⃗ = ε0Xij
(1)

E⃗⃗        (4.3) 

 

Сызықты  диэлектрлік сезімталдық өріс поляризациясының екі ij 

индексі бар екінші реттің негізгі тензоры болып табылады және өтімділік  

тензорымен (4.4) өрнегімен  байланысты 

 

εij = 1 + Xij
(1)

      (4.4) 

 

Диэлектрлік өткізгіште еркін зарядтар болмағандықтан: 

 

∇ ∙ E⃗⃗ = 0       (4.5) 

 

Сондай-ақ ортада ферромагниттік материалдардың болмауын ескере 

отырып  

 

∇ ∙ B⃗⃗ = 0       (4.6) 

 

Бірмодалы талшықты жарық өткізгіштерде меншікті толқындық сызықты 

поляризацияланған моданың таралуы кезінде электрлік өріс кернеулігінің  "z" 

координатасына тәуелділігі:  

 

E⃗⃗ (ω, z) =
1

2
[E⃗⃗ ei(ωt−βz) + E⃗⃗ e−i(ωt−βz)]   (4.7) 

 

Максвелл теңдеулерін қолдана отырып (4.8), (4.9): 

 

∇ ∙ E⃗⃗ = −
∂B⃗⃗ 

∂t
       (4.8) 
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∇ ∙ H⃗⃗ =
∂D⃗⃗ 

∂t
+ J̅      (4.9) 

 

J ̅– электрлік ығысу тоғы. (4.4) өрнегін (4.9) өрнекке қоя отырып, ығысу 

тоғын нөлге теңестіріп (4.1) аламыз:  
 

∇ ∙ H⃗⃗ = −
∂

∂t
+ [ε0E⃗⃗ + P⃗⃗ ]     (4.10) 

 

Жоғарыда келтірілген (4.7-4.11) өрнектердің уақыт бойнша тундысын 

(4.10) қолдана отырып өріс бұрамасын есептеу  арқылы толқындық теңдеу 

аламыз: 
 

∇2E⃗⃗ = μ0ε0
∂2E⃗⃗ 

∂t2
+ μ0

∂2P⃗⃗ 

∂t2
     (4.11) 

 

(4.3-4.4) (4.11) өрнегіне қою арқылы (4.12) немесе (4.13) өрнектерін 

ұсынуға болады. 
 

∇2E⃗⃗ = μ0ε0
∂2

∂t2
[1 + Xij

(1)
]E⃗⃗      (4.12) 

 

∇2E⃗⃗ = μ0ε0εij
∂2E⃗⃗ 

∂t2
      (4.13) 

 

 

4.2 Бірмодалы талшықты жарық өткізгіштер элементтерінің сыну 

көрсеткіштерінің дисперсиялық тәуелділігін есептеу 

 

Толқындық теңдеуден көрініп тұрғандай (4.12, 4.13) таралу сипаттамасы 

электромагниттік толқын ЭМ толқыны таралатын ортаның қасиеттерін 

сипаттаумен тікелей байланысты. Оптикалық талшықтарды жасау кезінде аз 

сіңуі және белгілі сыну көрсеткіштері бар арнайы көзілдіріктер қолданылады. 

Арнайы оптикалық талшықтарды құру кезінде олардағы сигналдардың берілу 

қасиеттерін есептеу кезінде ядро мен қабықтың сыну көрсеткіштерінің нақты 

мәнін де, оларға сәйкес дисперсиялық тәуелділіктерді де білу қажет. Талшықты 

оптикада таза кремний диоксиді, оның сыну көрсеткішінің ондағы сәулеленудің 

толқын ұзындығына ерекше тәуелділігі негізгі материал ретінде қызмет етеді.  

Дисперсияға тәуелділікті сипаттау үшін Селмейер (4.14) формуласы 

қолданылды: 
 

n(λ) = √1 + ∑ Ai ∙
λ2

λ2−λi
2

M
i=1      (4.14) 

 

мұндағы Ai және λi
2 – эксперименталдық деректер негізінде анықталатын 

Селмейер тұрақтылары, М – мүшелер саны. 
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Осы коэффициенттер қарастырылған көптеген еңбектер бар, мысалы 

[129, 130] және төмендегі кестеде таза кремний диоксиді үшін қолданылатын 

коэффициенттер келтірілген [130]. 

Автор [131] жұмыста негізгі қолданылатын легирлеуші элементтердің 

(21-23) d(%) әр түрлі концентрациясы бар кремний диоксидінің дисперсиялық 

тәуелділігін есептеу үшін жалпыланған формулаларды ұсынады. 
 

Кесте 4.1 – Таза кремний диоксидінің дисперсиялық тәуелділігін 

есептеуге арналған Селмейер коэффициенттері 
 

A1 A2 A3 λ1 λ2 λ3 

0.6965325 0.4083099 0.8968766 0.0660932 0.1181101 9.896160 

 

n(λ) = nSi(λ) + dGeO2
∙ 1,4145 ∙ 10−3    (4.15) 

 

n(λ) = nSi(λ) + dP2O5
∙ 1,652 ∙ 10−3     (4.16) 

 

n(λ) = nSi(λ) − dB2O35
∙ 3,760 ∙ 10−4    (4.17) 

 

Оптикалық талшықты өндіру үрдісінде созу жылдамдығы, дайындаманың 

температурасы, ОТ тарту көлденең күші сияқты параметрлерге тәуелді 

ақаулардың концентрациясы мен сыну көреткішінің профилі өзгертеді. Сыну 

көрсеткішінің профилі күйдіргеннен кейін де өзгеруі мүмкін. Осылайша, 

бірмодалы талшықты жарық өткізгіштер компоненттерінің сыну көрсеткішінің 

дисперсиялық тәуелділігін есептеу кезінде осы ерекшеліктерді ескеру қажет.  

Осыған орай есептеу әдістемесі ұсынылды. 

Бірмодалы талшықтарда жазылған ТБТ шағылысу спектрін есептеу 

әдістемесін әзірлеу үшін ОТ негізгі модасының көлденең компонентінің 

таралуын есептеу қажет болды. Ол үшін қалыпқа келтірілген айнымалыларды 

қамтитын теңдеулер қолданылды. 

Өрістердің таралуы толқындық теңдеуді де (4.13) қанағаттандырады және 

толқын өткізгіш параметрлеріне байланысты. Цилиндрлік талшық 

өзекшесіндегі модалар өрістері Бессельдің J-функцияларымен (бірінші текті 

Бессельдің өзгертілген функциялары), ал оның қабығында Бессельдің K - 

функцияларымен (екінші текті Бессельдің өзгертілген функциялары) 

сипатталады. Жалпы жағдайда шешім болып екі ортогональды полярланған 

модалар табылады. 

Толқындық теңдеуді қанағаттандыратын Х-полярланған мода өрісінің 

көлденең таралуы: 

ξx = CJ(u
r

a
) {

cos φ
sin φ}      (4.18) 

 

Hy = Neff√
ε0

μ0
ξx       (4.19) 
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C– қалыпты тұрақты. Қабықтағы мода өрісінің сәйкесінше таралуы: 
  

ξx = C
J(u)

K(w)
K(w

r

a
) {

cos φ
sin φ}     (4.20) 

 

Hy = Neff√
ε0

μ0
ξx      (4.21) 

 

ОN-да (4.18-4.21) модалық өрістің таралуын  есептеу кезінде келесі 

қалыпқа келтірілген айнымалылар қолданылады: 
 

w =
2πa

λ
√Neff

2 − nclad
2       (4.22) 

 

u =
2πa

λ
√ncore

2 − neff
2       (4.23) 

 

ν2 = w2 + u2      (4.24) 
 

мұндағы Neff – тиімді сыну көрсеткіші,  ncore,  neff – өзекше мен қабықтың сыну 

көрсеткіштері, а – өзекше радиусы, λ– сәулелену толқын ұзындығы u және w – 

көлденең толқындық сандар. Көлденең толқындық сандар өлшемсіз нақты оң 

сандар болып табылады.Физикалық мағынасы бойынша u – фазаның өзгерісін, 

w – амплитуданың көлденең өшуін сипаттайды. Жалпы u– бойлық фазалық 

тұрақты деп атауға болады, ал w-радиалды өшу тұрақтысы. (4.22, 4.23) 

өрнектерінен осы шамалардың квадраттарының қосындысы тұрақты немесе 

қалыпқа келтірілген жиілік болып табылатыны көрінеді. Осылайша, өрнекте 

(4.24) абстрактілі және өлшенетін шамалар байланысады. Нормаланған жиілікті 

(4.24) арқылы да білдіруге болады: 
 

ν =
2πa

λ
√ncore

2 − neff
2 = k ∙ a ∙ NA    (4.25) 

 

NA – сандық апертура, k – толқындық сан. Осы өрнек барлық 

эксперименталды түрде анықталған деректерді қамтиды. Осылайша, (4.26) 

өрнекке сүйене отырып, толқын санының мәні ОТ қолдайтын модалар санын 

анықтауда шешуші өлшем болатыны анық. 

(4.22-4.24) өрнектерінен Neff анықтауға болады: 
 

Neff = nclad [
w2

u2
(
ncore−nclad

nclad
) + 1]    (4.26) 
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Модалар өрістерін есептеу үшін тригонометриялық функцияны (косинус 

немесе синус) таңдау еркін болып табылады. С – қалыпты тұрақты келесі 

формуламен өрнектеледі [132]: 
 

C =  
2w

aν
[

√μ0 ε0⁄

2neffπ(J1(u))2
]

1
2⁄

     (4.27) 

 

Модалар өрісінің таралуын есептеу r=a кезінде есептерінің шешімі брігуі 

қажет, яғни үзіліс болмау керек және ауысу үздіксіз және дифференциалды 

болуы керек. Осы талаптарды ескере отырып, Бессель функциясының 

қасиеттеріне сүйене отырып, шекаралық жағдайларды сипаттайтын келесі 

дисперсиялық теңдеуді аламыз: 
 

u
j1(u)

j0(u)
= w

K1(w)

K0(w)
      (4.27) 

 

U және w арасындағы осы қарым-қатынастан оптикалық талшықтың 

негізгі модалар шешімдерін алуға болады. Теңдіктің оң жағындағы  

функциялар әрқашан оң болады, ал сол жақтағы J(u) функцияларының таңбасы 

өзгереді.  Осыдан шешім қабылдауға болатын өрнек дәлелдерінің мәндерінің 

белгілі бір комбинациясы бар (мысалы, нормаланған жиілік мәндері) деп 

қорытынды жасауға болады. Шешімдерді графикалық түрде де, және сандық 

әдіспен де дәл алуға болады. 

Өз кезегінде, сыну көрсеткішінің торы үшін Брэгг резонансының шарты: 
 

λбр = 2NeffNрет ∧      (4.28) 
 

мұндағы  λбр – Брэгг резонансының толқын ұзындығы, Nрет – резонанс реті, ∧ – 

сыну көрсеткіші торының периоды. 

(4.14 – 4.27) негізінде  сызықтық полярланған өзара ортогональды 

модалар үшін тиімді сыну көрсеткішінің дисперсиялық тәуелділігін анықтау 

әдістемесі ұсынылады.  

Құрылған алгоритм ТБТ жазу үшін қолданылатын, өзекшесінде GeO2 

концентрациясы 18% мол. ОТ мысалымен сипатталған. Диссертациялық 

жұмыста есептеу үшін Matlab математикалық бағдарламалық пакеті 

қолданылды. Алдымен өзекшенің радиусы шамамен 1.5 мкм деп алынды. 

Содан кейін фазалық масканы қолдана отырып, бір импульспен ТБТ жазылды. 

Импульстегі энергия тығыздығы аз болды, сондықтан жазба аймағындағы сыну 

көрсеткішінің орташа өзгеруі аз болды. ТБТ ұзындығы 10 мм, импульстегі 

энергия тығыздығы шамамен 100 мДж /см2, пайдаланылған фазалық маска 

периоды 1078 нм болды. (4.28) өрнектің көмегімен толқын ұзындығының тиісті 

шағылысу шыңдарындағы тиімді сыну көрсеткіштері есептелді. Келесі кезең 

Селмейер (4.14) формуласы, жалпыланған (4.15-4.17) формулалар және өзекше 

мен қабықтың сыну көрсеткіштерінің легирленген элементтерінің 

концентрациясының белгілі мәндері негізінде есептеу болды. Олар ОТ 
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қасиеттерін ескеру үшін (4.14-4.17) өрнектерге  қосылған қосымша шаманы 

таңдау циклі үшін қолданылды.  

Осылайша, аддитивті шамалар есептелді, оларды (4.14-4.17) өрнектерге 

қосу нәтижесінде, есептеу кезінде нақты мәнге жақын тиімді сыну көрсеткішін 

алуға мүмкіндік берді. Мысал ретінде көрсетілген есептеуде аддитивті 

шамалардың есептелген мәндері тең болды, 𝑛𝑎𝑑𝑑 = 4,5 ∙ 10−5. Егер есептеу 

диапазоны жеткілікті үлкен болса, онда аддитивті шаманың мәні таралатын 

сәулеленудің толқын ұзындығына байланысты болады. Бұл тәуелділік бірнеше 

фазалық маскалармен өлшеу негізінде алынады. 

 

4.3 Байланысқан модалар теориясын сипаттау 
 

Компьютерлік модельдеудің алғы шарты ретінде байланысқан модалар 

теориясын ұсыну қажет. Байланысқан модалар теориясында жазылған 

тәуелділіктер талшықты-оптикалық Брэгг торларын модельдеу процесінің 

негізі болады. Біріншіден, талшықты-оптикалық Брэгг торларын зерттеу 

кезінде тордың спектрлік сипаттамаларын анықтау қажет. Талшықты-

оптикалық Брэгг торының спектрлік сипаттамаларын бірнеше жолмен 

қарастыруға болады [133]. Байланыстырылған модалар теориясы толқынның 

бойымен баяу айнымалы коэффициенті бар толқын ағынында оптикалық 

толқындардың таралуын сипаттау үшін қолайлы құрал болып табылады. 

Талшықты-оптикалық Брэгг торы дәл осындай құрылымға ие. Байланысқан 

модалар теориясының негізгі тағайындалуы – толқын өткізгіштің электр өрісі 

кедергілермен бірге тарату өрісіндегі жеке модалардың сызықтық байланысы 

ретінде жазылуы мүмкін. Яғни келесі өрнек арқылы сипаттауға болады: 

 

𝐸±𝑗(𝑥, 𝑦, 𝑧) − 𝑒±𝑗𝑡(𝑥, 𝑦)exp (±𝑖𝛽𝑗𝑧)   j=1,2,3,….    (4.1) 

 

мұндағы 𝑒±𝑗𝑡(𝑥, 𝑦) – электрлік өріс амплитудасы, 𝛽𝑗– модалардың таралу 

тұрақтысы. 

Әрбір модалар үшін 𝛽𝑗 таралу тұрақтысының жеке ерекше мәнін бөлуге 

болады. Бұл теорияда модалар үшін уақыт бойынша exp (Δiωt) тәуелділігі 

белгілі, ондағы ω – бұрыштық жиілік. Оптикалық талшық бойымен жарықтың 

таралуын Максвелл теңдеулерімен сипаттауға болады. 

Электрлік өрістің көлденең құраушыларымен таралуды, байланысқан 

модалар теориясы жағдайында идеалды модалардың сызықтық суперпозициясы 

ретінде сипаттауға болады. Бұл жағдайда идеалды мода деп идеалды оптикалық 

талшықтағы моданы атауға болады, яғни сыну көрсеткішінде өзгерістер жоқ. 

Ол үшін идеалды талшық торсыз талшық деп қарастырылады. Осыған сүйене 

отырып, келесі теңдеуді жазуға болады: 

 

𝐸(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) = ∑ [𝐸𝑗(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) + 𝐸−𝑗(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡)]𝑗     (4.2) 

 

мұндағы E (x, y, z, t)  – өзекше бойымен электрлік өрістің таралуы. 
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4.1 тәуелділігін 4.2 теңдеуіне қою арқылы, Et (x, y, z, t) электрлік өрісті 

4.3 өрнегімен жазуға болады, яғни:  

 

𝐸(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) = ∑ [𝐴𝑗(𝑧) exp(𝑖𝛽𝑗𝑧)]𝑒𝑗(𝑥, 𝑦)exp (−𝑖𝜔𝑡)𝑗 ,   (4.3) 

 

мұндағы 𝐴𝑗(𝑧) және 𝛽𝑗(𝑧)  талшықтың басынан соңына дейін және кері бағытта 

жылжитын j – модалар амплитудасының айнымалылары болып табылады.   

Осылайша, n (x, y, z) шағылысуды [141] тәуелділік ретінде жазуға 

болады: 

 

 𝑛(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑛(𝑧) = 𝑛0 + 𝛿𝑛0 + 𝛿𝑛(𝑧)cos (
2𝜋

𝛬
𝑧 + 𝜑(𝑧)),  (4.4) 

 

мұндағы n орташа коэффициентін n0 +δn0 деп сипаттауға болады, n0>>δn0, n0 – 

өзекшенің бөгеуіл жоқ кездегі шағылысу коэффициенті, δn0-модуляцияның 

орташа коэффициенті,  𝛿𝑛(𝑧) – модуляция коэффициентінің амплитудасы,  𝜑(𝑧) 

– Брэгг торының фазасы,  𝛬 – Брэгг торының периоды. 

Брэгг торының E (x, y, z, t) электр өрісінің таралуы таралу теңдеуін 

қанағаттандырады. Осылайша, Максвелл теңдеуін ықшамдау арқылы оны 

келесідей жазуға болады: 

 

{∇𝑡
2 + 𝑘2𝑛2(𝑥, 𝑦, 𝑧) − 𝛽2}𝐸𝑡(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) = 0 ,   (4.5) 

 

мұндағы k=2π/λ – тұрақты, λ – толқын ұзындығы. 

E (x,y,z,t) электр өрісінің және шағылысу коэффициенті теңдеуін таралу 

толқынының теңдеуіне қоя отырып (4.5), байланыстырылған модалар 

теориясына сәйкес келесі тәуелділіктер алынды: 

 
𝑑𝐴𝑛

+

𝑑𝑧
= 𝑖 ∑ 𝐴𝑚

+
𝑚 (𝐾𝑚𝑛

𝑡 + 𝐾𝑚𝑛
𝑧 )𝑒𝑥𝑝[𝑖(𝛽𝑚 − 𝛽𝑛)𝑧] + 𝑖 ∑ 𝐴𝑚

− (𝐾𝑚𝑛
𝑡 −𝑚

−𝐾𝑚𝑛
𝑧 ) 𝑒𝑥𝑝[𝑖(𝛽𝑚 + 𝛽𝑛)𝑧],        (4.6) 

 
𝑑𝐴𝑛

−

𝑑𝑧
= 𝑖 ∑ 𝐴𝑚

+
𝑚 (𝐾𝑚𝑛

𝑡 − 𝐾𝑚𝑛
𝑧 )𝑒𝑥𝑝[𝑖(𝛽𝑚 + 𝛽𝑛)𝑧] − 𝑖 ∑ 𝐴𝑚

− (𝐾𝑚𝑛
𝑡 +𝑚

𝐾𝑚𝑛
𝑧 ) 𝑒𝑥𝑝[𝑖(𝛽𝑚 − 𝛽𝑛)𝑧],         (4.7) 

 

мұндағы 𝐾𝑚𝑛
𝑡 (𝑧) – n және m модалар арасындағы көлденең бөлігі болып 

табылады, ал 𝐾𝑚𝑛
𝑡 (𝑧) келесі өрнекпен анықталады: 

 

𝐾𝑚𝑛
𝑡 (𝑧) =

𝜔

4
∬ 𝑑𝑥𝑑𝑦∆휀(𝑥, 𝑦, 𝑧)

∞

∞
,     (4.8) 

 

мұндағы ∆휀 – электрлік өтімділіктің бұзылуы. 
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4.4 Талшықты Брэгг торының моделін құру 
 

Талшық өзекшесінің сыну көрсеткіші қабықшасының сыну көрсеткішінен 

жоғары. Бір модалы талшық қабықшасында таралатын толқындар 

болмайтындықтан, мұндай талшықта қарама-қарсы фазалы екі негізгі мода ғана 

таралады. (4.6), (4.7) теңдеулерін байланысқан модалар теориясы негізінде 

ықшамдауға болады. Гетерогенді торлар үшін байланысқан модалар 

теориясының теңдеулерін қолдана отырып, ұқсас аналитикалық шешімдерді 

табу қиын. Торлардың бұл түрі үшін тек сандық талдауды қолдануға болады. 

Бірінші әдіс-Рунге-Кутте әдісі, екіншісі – гетерогенді торларды талдауда 

қолдануға болатын тасымалдау матрицаларының әдісі. Бұл әдісті периодты 

торларға қолдануға болады. Талдау үшін тор бірнеше бірдей бөлімдерге 

бөлінеді және олардың әрқайсысы үшін таратушы матрицаны құрайды. Толық  

талшықты-оптикалық Брэгг торына арналған матрицаны тордың әр сегменті 

үшін тасымалдау матрицаларын өздігінен көбейту арқылы алуға болады. Осы 

әдістермен біртекті торларды және гетерогенді торларды қарастыруға болады. 

Көптеген талшықты-оптикалық торлар үшін сыну көрсеткіші өзекше бойымен 

өзгереді және жарық қабыққа енбестен тек өзекше ішінде таралады. Осыдан 

қабықшаны елемеуге болады. Бұл – тордың электр өрісінің теңдеуін екі негізгі 

моданың суперпозициясына дейін жеңілдетуге мүмкіндік береді, олардың 

біреуі оптикалық талшықтың басынан аяғына дейін, ал екіншісі қарама-қарсы 

бағытта таралады. Демек, электр өрісінің теңдеуі: 

 

𝐸(𝑥, 𝑦, 𝑧) = [𝐴(𝑧) exp(−𝑖𝛽𝑧) + 𝐵(𝑧)𝑒𝑥𝑝(−𝛽𝑧)]𝑒𝑡(𝑥, 𝑦)  (4.9) 
 

мұндағы A (z) және B (z) сәйкесінше тура және қарама-қарсы бағытта 

таралатын модалардың амплитудасы. 

E (x, y, z) электр өрісінің таралуын байланыстырылған модалар (4.6) және 

(4.7) теңдеулеріне қою арқылы (4.9) және (4.10) теңдеулер алынады: 
 

𝑑𝑅(𝑧)

𝑑𝑧
= 𝑖𝜎(𝑧)𝑅(𝑧) + 𝑖𝑘(𝑧)𝑆(𝑧),    (4.10) 

 
𝑑𝑆(𝑧)

𝑑𝑧
= −𝑖𝜎(𝑧)𝑆(𝑧) + 𝑖𝑘(𝑧)𝑅(𝑧),    (4.11) 

 

мұндағы  𝑅(𝑧) = 𝐴(𝑧)exp [𝑖(𝛿𝑧 − 𝜑 2)]⁄  және 𝑆(𝑧) = 𝐵(𝑧)exp [−𝑖(𝛿𝑧 + 𝜑 2)]⁄  
R(z) – оптикалық талшықтың басынан аяғына дейін таралатын моданы 

білдіреді, ал S(z) – қарама-қарсы бағытта таралатын мода, σ – сыну 

көрсеткішінің модуляциясының тұрақты құраушысы, k(z) – тордағы сыну 

көрсеткішінің модуляциясының айнымалы құраушысы болып табылады. 

Ықшамдалған байланыстырылған модалар (4.10), (4.11) теңдеулері талшықты 

Брэгг торының спектрлік сипаттамаларын модельдеу процесінде қолданылады. 

Байланыс коэффициенті k (z) және �̂�(𝑧) параметр негізгі параметрлер болып 

табылады. Бұл талшықты Брэгг торының спектрлік сипаттамаларын анықтауға 
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қатысатын негізгі параметрлер. Модуляция коэффициентінің тұрақты 

компоненті �̂�: [16] 

 

𝜎 = 𝛿 + 𝜎 −
1

2

𝑑𝜙

𝑑𝑧
,      (4.12) 

 

мұндағы 
dz

d

2

1
тодың периодын сипаттайды, ф – бұл тордың фазасы. δ –бұзылу 

параметрі: 

 

𝛿 = 𝛽 −
𝜋

𝜆
= 𝛽 − 𝛽𝐷 = 2𝜋𝑛𝑒𝑓𝑓(

1

𝜆
−

1

𝜆𝐷
),   (4.13) 

 

𝜆𝐷 = 2𝜋𝑛𝑒𝑓𝑓𝞚 – құрылған тордың Брэгг толқын ұзындығын білдіреді.  

𝜎𝑛𝑒𝑓𝑓 → 𝟎  шарты орындалғанда: 

 

𝜎 =
2𝜋

𝜆
𝜎𝑛𝑒𝑓𝑓,       (4.14) 

 

мұндағы effn – тиімді сыну көрсеткішінің өзгерісі. 

 

𝑘(𝑧) =
𝜋

𝜆
𝜎𝑛(𝑧)𝑔(𝑧)𝑣,      (4.15) 

 

мұндағы g (z) – Брэгг торының спектріндегі бүйірлік жолақтардың көрінуі 

бейнелейтін аподизация функциясы [142].  Байланыс k (z) коэффициенті сыну 

көрсеткішінің модуляция тереңдігіне пропорционал, яғни: 

 

𝛥𝑛(𝑧) = 𝛿𝑛(𝑧)𝑔(𝑧)      (4.16) 

 

Тордың оң жағы бойынша кіріс  сигнал жоқ деп (S(+L/2)=0, ал тордың 

сол жағындағы сигналдың мәні белгілі (R(-L/2)=1 деп есептеп, алынған 

тәуелділіктерді ескере отырып, талшықты-оптикалық Брэгг торын 4.17 және 

4.18 теңдеулерімен сипаттауға болады. Бастапқы күйде құрылған және 

байланыстырылған модалар теңдеуі негізінде Брэгг торының шағылысу және 

тарату коэффициенттерін анықтауға болады [134]. 

Талшықты-оптикалық Брэгг торының сол жағы (4.1-сурет): 
 

{
𝑆 (−

𝐿

2
) = 𝜌

𝑅 (−
𝐿

2
) = 1

,      (4.17) 

 

ал оң жағы: 
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{
𝑅 (+

𝐿

2
) = 𝜌

𝑆 (+
𝐿

2
) = 0

     (4.18) 

 

Сыну көрсеткішінің амплитудасы ρ: 
 

𝜌 =
𝑆(−

𝐿

2
)

𝑅(−
𝐿

2
)
      (4.19) 

 

Шағылысу коэффициентінің r қуаты сыну көрсеткішінің 

амплитудасының квадратының абсолютті мәні ретінде сипатталады: 
 

𝑟 =  |𝜌2|.       (4.20) 

 
Сурет 4.1 – Талшықты Брэгг торының бастапқы шарттары 

 

4.5 Біртекті талшықты оптикалық Брэгг торын сандық модельдеу 
 

Біртекті талшықты-оптикалық Брэгг торларын қарастыру кезінде [135] 

фазаның және байланыстың үйлесімділік коэффициенттері тұрақты мәндер 

болғандықтан, сондықтан (4.10) және (4.11) теңдеулер тұрақты 

коэффициенттері бар бірінші ретті дифференциалдық теңдеулер болып 

табылады. Осыдан, бұл теңдеулерді шешудің аналитикалық әдістері бар. Бұл 

әдістер (4.17) және (4.18) формулаларымен жазылған шекаралық шарттарды 

ескеруі керек. Жалпы шағылысуды және өткізу қабілеттілігін көрсететін шешім 

келесі формула бойынша жазылады: 

 

 𝐴−(𝑧) =
−𝑖𝑘𝑠𝑖𝑛ℎ[𝛾𝐵(𝑧−𝐿 2)]⁄

𝑖𝜎 sinh(𝛾𝐵𝐿)+𝛾𝐵cosh (𝛾𝐵𝐿)
  ,     (4.21) 

 

𝐴+(𝑧) =
𝛾𝐵𝑐𝑜𝑠ℎ[𝛾𝐵(𝑧−𝐿 2)]−𝑖𝜎𝑠𝑖𝑛ℎ[𝛾𝐵(𝑧−𝐿 2)]⁄⁄

𝑖𝜎 sinh(𝛾𝐵𝐿)+𝛾𝐵cosh (𝛾𝐵𝐿)
  ,   (4.22) 
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мұндағы 𝛾𝐵: 
 

𝛾𝐵 = {
√𝑘2 − 𝜎2 𝑑𝑙𝑎 𝑘2 > 𝜎2,    

√𝜎2 − 𝑘2 𝑑𝑙𝑎 𝑘2 <  𝜎2.
    (4.23) 

 

Шағылысу және өткізу спектрлері:  

 

𝑟(𝜆) =
𝑘2𝑠𝑖𝑛ℎ2(𝛾𝐵𝐿)

𝜎2 sinh2(𝛾𝐵𝐿)+𝛾𝐵cosh2 (𝛾𝐵𝐿)
      (4.24) 

 

𝑡(𝜆) =
𝛾𝐵

2

𝜎2 sinh2(𝛾𝐵𝐿)+𝛾𝐵cosh2 (𝛾𝐵𝐿)
      (4.25) 

 

 

4.6 Matlab бағдарламалық ортасында құрылған талшықты 

оптикалық Брэгг торының моделі 

 

Брэгг талшықты-оптикалық торлары көбінесе телекоммуникацияда 

температура, қысым және т.б. сияқты тордың айналасындағы сәл өзгеретін 

жағдайлар үшін кіріс сигналының спектрін іріктеп бөлу үшін қолданылады. 

Сенсорлық жүйелерде Брэгг торларын пайдалану үшін осы өзгерістердің тор 

параметрлеріне әсерін талдау қажет. Дисертациялық жұмыста бұл мәселені 

объектіге бағытталған бағдарламалау арқылы шешуге әрекет жасалды, MatLab 

ортасында талданған тордың спектрлік сипаттамаларына тән параметрлерінің 

әсері модельденді. 

Тордың сыну көрсеткіші z айнымалысына тәуелді шама деп санаймыз 

(4.2-сурет), мұндағы z - тор жазылған талшықтың осі. Осылайша, сыну 

көрсеткіші келесідей ұсынылуы мүмкін: 

   

 𝑛(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑛(𝑧) = 𝑛0 + 𝛿𝑛0 + 𝛿𝑛(𝑧)cos (
2𝜋

𝜆
𝑧 + 𝜑(𝑧))  (4.26) 

 

 
 

Сурет 4.2 – Сыну көрсеткішінің модуляциясы түріндегі тор 

 

мұндағы n0 – торсыз талшық аймағындағы өзектің сыну көрсеткіші, n1 – тор 

құрылымындағы сыну көрсеткішінің минималды мәні, n2 – тор құрылымынан 

тыс сыну көрсеткішінің максималды мәні, δn0 – сыну көрсеткішінің 
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модуляциясының орташа мәні (тұрақты компонент), δn(z) - сыну көрсеткішінің 

модуляциясының амплитудасы (айнымалы компонент), Λ - тор периоды, L-

тордың ұзындығы. 

Компьютерлік модельдеуді орындау кезінде қолданылатын Matlab 

ортасында құрылған талшықты оптикалық Брэгг торының сандық моделі 4.3-

суретінде келтіріледі. 

 

 
 

Сурет 4.3 – MatLab  ортасында талшықты оптикалық Брэгг торының 

моделі 

 

Имитациялық модельдеу зерттеулерін жүргізу үшін бұл модельді MatLab 

әзірлеу синтаксисімен жазу керек. Талшықты оптикалық Брэгг торының моделі 

келесі параметрлерді қамтуы керек: 

–  L – тор ұзындығы, 

–  neff – тиімді сыну көрсеткіші, 

–  Λ – тор периоды, 

–   – Брэгг толқын ұзындығы, 

–  A – аподизация профилі, 

–  δneff – сыну көрсеткішінің модуляциясының орташа мәні, 

–  Δn – сыну көрсеткішінің модуляция амплитудасы. 

Талшықты Брэгг торының осы моделінің арқасында MatLab ортасында 

тордың кіріс мәндерін енгізгеннен кейін берілген температураның әртүрлі 

мәндері үшін спектрлік сипаттамалар алынды. Іске асырылған математикалық 

модельдің көмегімен әртүрлі параметрлермен және әртүрлі 

конфигурациялармен торларды модельдеуге болатындығын атап өткен жөн 

[133]. MatLab ортасындағы модельденген тор толқын ұзындығы 1550 нм-ден 

1556 нм аралығында алынды. 

Модельденген тордың спектрлік сипаттамалары Λ=539 нм және 

ұзындығы L=10 мм суретте көрсетілген, айта кету керек, тордың қасиеттері 

көбінесе үлкен шағылысу коэффициентімен ТБТ салыстырмалы бағалауында 
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ыңғайлы болатын логарифмдік масштабта оның өткізу спектрімен сипатталады. 

Тордың өткізу спектрі көк қисықпен бейнеленген және абсолютті бірліктерде 

(дБм) сигналдың қарқындылығы кейінге қалдырылған ординаттың сол жақ 

осіне сәйкес келеді. 36 дБм ауданындағы толық өткізу шамасы 0,06 нм 

деңгейінде оптикалық спектрдің талдағышын шешу кезінде кең жолақты көздің 

қарқындылығына сәйкес келеді. 

 

 
 

Сурет 4.4 –Талшықты оптикалық Брэгг торының температура T=300oC 

кезіндегі моделі 

 

 
Сурет 4.5 –Талшықты оптикалық Брэгг торының температура T=30oC 

кезіндегі моделі 
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Сурет 4.6 –Талшықты оптикалық Брэгг торының температура T=105oC 

кезіндегі моделі 

 

Кесте 4.2 – ТБТ жазу параметрлері 

 

  

ТБТ параметрлері 

Талшық түрі - бір модалы 

Δλ=0,8нм 

Брэгг шағылысу толқынының 

ұзындығы λВ, нм 

1553 

ТБТ ұзындығы L, мм 10 

Сыну көрсеткішінің модуляциялық 

амплитудасы ∆n 

1,· 10-4 

ТБТтиімді сыну көрсеткіші nэфф 1.44 

ТБТ периоды ˄, мкм 0,539 

Жарты биіктіктегі шағылысу 

спектрінің ені ∆λ ½ нм 

0,3 

салыстырмалы көрсету 

коэффициентінің ең үлкен мәні 

Rмакс (L,λ) 

0.8 

 

Тасмалдау матрицасы әдісін қолдана отырып, Брэгг торларының 

спектрлік шағылысу сипаттамасын анықтауға болады. Бұл тордың ұзындығына 

және талшық өзегінің сыну көрсеткішінің жергілікті өзгеруіне байланысты. 

Тордың ұзындығы өзекшенің сыну көрсеткішімен жоғарылаған кезде 

(neff=1.44), жолақ ені азаяды. Осыдан тордың ұзындығы артқан сайын спектрлік 

шағылысудың қатынасы артады деп қорытынды жасауға болады. 
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Сурет 4.7 – Талшықты Брэгг торын модельдеу және эксперименттік 

жолмен талдау кезінде алынған тиімді сыну көрсеткішінің толқынын 

ұзындығына тәуелділігі 

 

Осылайша, 12 күн ішінде сутегімен қаныққан бірмодалы оптикалық 

талшық үшін әсер ету уақыты 60 с болатын ТБТ құрылымының сыну 

көрсеткішінің тиімді коэффициенті эксперимент негізінде алынған мәліметтер 

бойынша neff=1,438, ал модельдеу кезінде neff=1,442 құрайды. 

Модельдеу және эксперименттік жолмен алынған, 4.7-суретте келтірілген 

тиімді сыну көрсеткішінің ТБТ толқын ұзындығына тәуелділік графиктері 

ұқсастық туралы гипотезаны қамтамасыз ететін χ2 критерийімен тексерілді. . 

 

𝜒2 = ∑
(𝑛𝑗 –𝑛𝑝𝑗)

2

𝑛𝑝𝑗

𝑒
𝑗=1       (4.27) 

 

мұндағы pj – зерттелетін кездейсоқ шаманың j-ші интервалға түсу 

ықтималдығы; n-интервалдар саны. 

Бұл жағдайда тиімді көрсеткіштің мәні мен толқын ұзындығының 

орналасуы арасындағы келісім қажетті бағалауға сәйкес келетін шектерде 

болатындығы анықталды.  Осыған байланысты эксперимент нәтижелері 

модельдеу процесінде алынған нәтижелерге сәйкес келеді деп санаймыз. 

Сондықтан гипотеза расталды.  

 

4 тарау бойынша қорытынды 

 

Диссертацияның төртінші бөлімінде талшықты Брэгг торын 

математикалық сипаттаудың негізгі әдістері қарастырылып талдау жасалынды.  

MatLab ортасында талшықты Брэгг торын модельдеуде қолданылатын 

байланысқан модалар теңдеулерін матрицалық әдіспен шешу іске асырылған.  
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Модельденген тордың спектрлік сипаттамалары периоды Λ=539 нм және 

ұзындығы L=10 мм кезінде түсірілді және тиімді сыну көрсеткіші 1,442 

құрайтындығы анықталды. 

Ұсынылған модельдер мен әдістерді тордың параметрлерін модельдеу 

және бағалау үшін ғана емес, сонымен қатар оларды жобалау кезінде де 

қолдануға болады. 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 мүмкіндігін растайды. 

Берілген бөлім бойынша негізгі тұжырымдамалар Scopus базасына енген  

"International Conference on Information Science and Communications 

Technologies ICISCT 2019" (Ташкент қ., Өзбекстан) [123], «The 16th international 

scientific conference information technologies and management 2018» (Рига, 

Латвия) [143]. халықаралық шетелдік конференцияларында, «Proceedings of 

SPIE. The International Society for Optical Engineering»халықаралық 

конференциялар материалдарында [145, 146], АЭжБУ хабаршысы. Техникалық 

ғылымдар сериясында [144] баяндалып жарияланды. 

 

ҚОРЫТЫНДЫ 
 

Тәжірибе жүргізу кезінде бір модалы оптикалық талшықтағы сыну 

көрсеткішінің бастапқы профилі және индукцияланған сыну көрсеткішінің 

талшық осі бойымен кеңістіктік таралуы ескерілді. 

Жұмыста алғаш рет жүзеге асырылған, сандық модельдеуді, Брэгг 

талшықты торынжазу және сипаттауды біріктіретін кешенді тәсіл, бірқатар 

жаңа және іс жүзінде маңызды нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік берді: 

1. Талшықты Брэгг торы жаңа әдістеме бойынша фазалық маска әдісін 

қолдана отырып бір модалы оптикалық талшыққа жазылды. 

2. Толқын ұзындығы 1545,6 нм-ден 1555 нм-ге дейінгі 

диапазонындағы 2350 нүктеде 0,02 қадаммен эксперименттік өлшеулер 

жүргізілді. 

3. Германиймен легирленген оптикалық талшықтар негізіндегі 

талшықты Брэгг торларының спектрлік сипаттамаларына талдау жүргізілді. 

4. Бір, үш, бес және он екі күн ішінде сутекте алдын ала қаныққан ОТ-

ға фотосенсибилизация іске асырылып, жазылған талшықты Брэгг торларының  

спектрлік сипаттамаларына талдау жүргізілді. 

5. Бірмодалы стандартты телекоммуникациялық SM-28 ОТ сутегімен 

12 күн барысында қанықтыру арқылы ТБТ 60с экспозициясымен жазу 

тиімділігі дәлелденді. Тиімді сыну көрсеткіші nэфф =1.438 кезінде СК 

модуляциясы ∆n=1,2, ал германиймен легирленген ОТ негізіндегі ТБТ  үшін 

∆n=0,8. 

6. Талшықты Брэгг торларының берілу параметрлерінің тәуелділігін 

теориялық тұрғыдан зерттеуге мүмкіндік беретін математикалық модель 
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ұсынылды. Брэгг резонансының толқын ұзындығында 1553,5 нм модельдеу 

нәтижелері мен эксперимент нәтижелерінің ұқсас екендігі анықталды.  

7. Алынған нәтижелер бойынша сутегіге қаныққан талшықты Брэгг 

торы өндірісте, телекоммуникация саласында, сейсмология, қоршаған ортаның 

өте қатал жағдайындағы қысым датчиктері және мұнай мен газ 

ұңғымаларындағы бұрғылау датчиктері сияқты өлшеу құралдарында сыртқы 

қысымның, температураның және сейсмикалық тербелістердің әсерін, сондай-

ақ ағынды тікелей өлшеу үшін қолдану ұсынылады.  

Алынған сипаттамалар үлкен көлемді ақпараттың таратылуына әкеліп 

соғады, яғни  сигналдарды мультиплексорлеуде өткізу жолағының кеңейюін 

қамтамасыз етеді. 

Эксперимент нәтижелері өлшеу қателіктері аз, өлшеу ауқымын 

ескермейтін, термотұрақты, сенімді және арзан жаңа датчиктердің сезімтал 

элементтерін жасауға бағытталған. 
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Қосымша А 

 

Диссертациялық жұмыстың  ғылыми нәтижелерін енгізген жайлы акт 
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Қосымша Ә 

 

Диссертациялық жұмыстың  ғылыми нәтижелерін енгізген жайлы акт 
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Қосымша Б 

 

Автордың куәлігі 
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Қосымша В 
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Қосымша Г 

 

MatLab ортасында талшықты Брэгг торын модельдеу бойынша бағдарлама 

үзіндісі 
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Қосымша Ғ 

 

Эксперимент барысында алынған статистикалық деректер үзіндісі  

 

70BCSV  GF1 60s 70BCSV  

Sm 15s  

12 dni 70BCSV  

SM 30s 

 12 dni 70BCSV  

Sm 60 s 

12 dni 

1 2 3 4 5 6 7 8 

// AQ6370D OPTICAL 

SPECTRUM 

ANALYZER // 

// AQ6370D OPTICAL 

SPECTRUM 

ANALYZER // 

// AQ6370D OPTICAL 

SPECTRUM 

ANALYZER // 

// AQ6370D OPTICAL 

SPECTRUM 

ANALYZER // 

[TRACE DATA] [TRACE DATA] [TRACE DATA] [TRACE DATA] 

1545,6 0,000117 1545,6 0,000105 1545,6 0,000104 1545,6 0,00011 

1545,604 0,000116 1545,604 0,000105 1545,604 0,000104 1545,604 0,00011 

1545,608 0,000117 1545,608 0,000105 1545,608 0,000104 1545,608 0,00011 

1545,612 0,000117 1545,612 0,000105 1545,612 0,000104 1545,612 0,00011 

1545,616 0,000117 1545,616 0,000105 1545,616 0,000104 1545,616 0,00011 

1545,62 0,000117 1545,62 0,000105 1545,62 0,000104 1545,62 0,00011 

1545,624 0,000117 1545,624 0,000105 1545,624 0,000104 1545,624 0,00011 

1545,628 0,000117 1545,628 0,000105 1545,628 0,000104 1545,628 0,00011 

1545,632 0,000117 1545,632 0,000105 1545,632 0,000104 1545,632 0,00011 

1545,636 0,000117 1545,636 0,000105 1545,636 0,000104 1545,636 0,00011 

1545,64 0,000116 1545,64 0,000105 1545,64 0,000104 1545,64 0,00011 

1545,644 0,000116 1545,644 0,000105 1545,644 0,000104 1545,644 0,00011 

1545,648 0,000116 1545,648 0,000105 1545,648 0,000104 1545,648 0,00011 

1545,652 0,000116 1545,652 0,000105 1545,652 0,000104 1545,652 0,00011 

1545,656 0,000116 1545,656 0,000105 1545,656 0,000104 1545,656 0,00011 

1545,66 0,000116 1545,66 0,000105 1545,66 0,000104 1545,66 0,00011 

1545,664 0,000116 1545,664 0,000105 1545,664 0,000104 1545,664 0,00011 

1545,668 0,000116 1545,668 0,000105 1545,668 0,000104 1545,668 0,00011 

1545,672 0,000115 1545,672 0,000105 1545,672 0,000104 1545,672 0,00011 

1545,676 0,000115 1545,676 0,000105 1545,676 0,000104 1545,676 0,00011 

1545,68 0,000115 1545,68 0,000105 1545,68 0,000104 1545,68 0,00011 

1545,684 0,000115 1545,684 0,000105 1545,684 0,000103 1545,684 0,00011 

1545,688 0,000115 1545,688 0,000105 1545,688 0,000103 1545,688 0,00011 

1545,692 0,000114 1545,692 0,000105 1545,692 0,000103 1545,692 0,00011 

1545,696 0,000114 1545,696 0,000105 1545,696 0,000103 1545,696 0,00011 

1545,7 0,000115 1545,7 0,000105 1545,7 0,000103 1545,7 0,000109 

1545,704 0,000114 1545,704 0,000105 1545,704 0,000103 1545,704 0,000109 

1545,708 0,000114 1545,708 0,000105 1545,708 0,000103 1545,708 0,000109 

1545,712 0,000115 1545,712 0,000105 1545,712 0,000103 1545,712 0,000109 

1545,716 0,000115 1545,716 0,000105 1545,716 0,000103 1545,716 0,000109 

1545,72 0,000115 1545,72 0,000105 1545,72 0,000103 1545,72 0,000109 

1545,724 0,000115 1545,724 0,000105 1545,724 0,000103 1545,724 0,000108 

1545,728 0,000115 1545,728 0,000105 1545,728 0,000103 1545,728 0,000108 

1545,732 0,000116 1545,732 0,000105 1545,732 0,000103 1545,732 0,000108 

1545,74 0,000116 1545,74 0,000105 1545,74 0,000103 1545,74 0,000107 

1545,744 0,000116 1545,744 0,000105 1545,744 0,000103 1545,744 0,000107 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1545,748 0,000116 1545,748 0,000105 1545,748 0,000103 1545,748 0,000107 

1545,752 0,000116 1545,752 0,000105 1545,752 0,000103 1545,752 0,000107 

1545,756 0,000117 1545,756 0,000105 1545,756 0,000103 1545,756 0,000107 

1545,76 0,000117 1545,76 0,000106 1545,76 0,000103 1545,76 0,000107 

1545,764 0,000117 1545,764 0,000105 1545,764 0,000103 1545,764 0,000107 

1545,768 0,000117 1545,768 0,000105 1545,768 0,000103 1545,768 0,000107 

1545,772 0,000117 1545,772 0,000105 1545,772 0,000104 1545,772 0,000108 

1545,776 0,000117 1545,776 0,000106 1545,776 0,000104 1545,776 0,000108 

1545,78 0,000117 1545,78 0,000106 1545,78 0,000104 1545,78 0,000108 

1545,784 0,000117 1545,784 0,000106 1545,784 0,000104 1545,784 0,000108 

1545,788 0,000117 1545,788 0,000106 1545,788 0,000104 1545,788 0,000109 

1545,792 0,000117 1545,792 0,000106 1545,792 0,000104 1545,792 0,000109 

1545,796 0,000117 1545,796 0,000106 1545,796 0,000104 1545,796 0,000109 

1545,8 0,000117 1545,8 0,000106 1545,8 0,000104 1545,8 0,000109 

1545,804 0,000117 1545,804 0,000105 1545,804 0,000104 1545,804 0,00011 

1545,808 0,000117 1545,808 0,000106 1545,808 0,000104 1545,808 0,00011 

1545,812 0,000117 1545,812 0,000106 1545,812 0,000104 1545,812 0,00011 

1545,816 0,000117 1545,816 0,000105 1545,816 0,000104 1545,816 0,00011 

1545,82 0,000117 1545,82 0,000105 1545,82 0,000104 1545,82 0,00011 

1545,824 0,000117 1545,824 0,000106 1545,824 0,000104 1545,824 0,00011 

1545,828 0,000117 1545,828 0,000106 1545,828 0,000104 1545,828 0,00011 

1545,832 0,000117 1545,832 0,000105 1545,832 0,000104 1545,832 0,00011 

1545,836 0,000117 1545,836 0,000106 1545,836 0,000104 1545,836 0,00011 

1545,84 0,000117 1545,84 0,000106 1545,84 0,000104 1545,84 0,00011 

1545,844 0,000117 1545,844 0,000106 1545,844 0,000104 1545,844 0,00011 

1545,848 0,000117 1545,848 0,000106 1545,848 0,000104 1545,848 0,00011 

1545,852 0,000117 1545,852 0,000106 1545,852 0,000104 1545,852 0,00011 

1545,856 0,000117 1545,856 0,000106 1545,856 0,000104 1545,856 0,000111 

1545,86 0,000117 1545,86 0,000106 1545,86 0,000104 1545,86 0,00011 

1545,864 0,000117 1545,864 0,000106 1545,864 0,000104 1545,864 0,00011 

1545,868 0,000117 1545,868 0,000106 1545,868 0,000104 1545,868 0,00011 

1545,872 0,000117 1545,872 0,000106 1545,872 0,000104 1545,872 0,00011 

1545,876 0,000117 1545,876 0,000106 1545,876 0,000104 1545,876 0,00011 

1545,88 0,000117 1545,88 0,000106 1545,88 0,000104 1545,88 0,00011 

1545,884 0,000117 1545,884 0,000105 1545,884 0,000104 1545,884 0,00011 

1545,888 0,000117 1545,888 0,000106 1545,888 0,000104 1545,888 0,00011 

1545,892 0,000117 1545,892 0,000106 1545,892 0,000104 1545,892 0,00011 

1545,896 0,000117 1545,896 0,000106 1545,896 0,000104 1545,896 0,00011 

1545,9 0,000117 1545,9 0,000106 1545,9 0,000104 1545,9 0,00011 

1545,904 0,000117 1545,904 0,000106 1545,904 0,000104 1545,904 0,00011 

1545,908 0,000117 1545,908 0,000106 1545,908 0,000104 1545,908 0,00011 

1545,912 0,000117 1545,912 0,000106 1545,912 0,000104 1545,912 0,000111 

1545,916 0,000117 1545,916 0,000106 1545,916 0,000104 1545,916 0,00011 

1545,92 0,000117 1545,92 0,000106 1545,92 0,000104 1545,92 0,00011 

1545,924 0,000117 1545,924 0,000106 1545,924 0,000104 1545,924 0,00011 
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1545,928 0,000117 1545,928 0,000106 1545,928 0,000104 1545,928 0,00011 

1545,932 0,000117 1545,932 0,000106 1545,932 0,000104 1545,932 0,000111 

1545,936 0,000117 1545,936 0,000106 1545,936 0,000104 1545,936 0,000111 

1545,94 0,000117 1545,94 0,000106 1545,94 0,000104 1545,94 0,00011 

1545,944 0,000117 1545,944 0,000106 1545,944 0,000104 1545,944 0,000111 

1545,948 0,000117 1545,948 0,000106 1545,948 0,000104 1545,948 0,00011 

1545,952 0,000117 1545,952 0,000106 1545,952 0,000104 1545,952 0,000111 

1545,956 0,000117 1545,956 0,000106 1545,956 0,000104 1545,956 0,000111 

1545,96 0,000117 1545,96 0,000106 1545,96 0,000104 1545,96 0,000111 

1545,964 0,000117 1545,964 0,000106 1545,964 0,000104 1545,964 0,000111 

1545,968 0,000117 1545,968 0,000106 1545,968 0,000104 1545,968 0,000111 

1545,972 0,000117 1545,972 0,000106 1545,972 0,000104 1545,972 0,000111 

1545,976 0,000117 1545,976 0,000106 1545,976 0,000104 1545,976 0,000111 

1545,98 0,000117 1545,98 0,000106 1545,98 0,000104 1545,98 0,000111 

1545,984 0,000117 1545,984 0,000106 1545,984 0,000104 1545,984 0,000111 

1545,988 0,000117 1545,988 0,000106 1545,988 0,000104 1545,988 0,000111 

1545,992 0,000117 1545,992 0,000106 1545,992 0,000104 1545,992 0,000111 

1545,996 0,000117 1545,996 0,000106 1545,996 0,000104 1545,996 0,000111 

1546 0,000117 1546 0,000106 1546 0,000104 1546 0,000111 

1546,004 0,000117 1546,004 0,000106 1546,004 0,000104 1546,004 0,000111 

1546,008 0,000117 1546,008 0,000106 1546,008 0,000104 1546,008 0,000111 

1546,012 0,000117 1546,012 0,000106 1546,012 0,000104 1546,012 0,000111 

1546,016 0,000117 1546,016 0,000106 1546,016 0,000104 1546,016 0,000111 

1546,02 0,000117 1546,02 0,000106 1546,02 0,000104 1546,02 0,000111 

1546,024 0,000117 1546,024 0,000106 1546,024 0,000104 1546,024 0,000111 

1546,028 0,000117 1546,028 0,000106 1546,028 0,000104 1546,028 0,000111 

1546,032 0,000117 1546,032 0,000106 1546,032 0,000104 1546,032 0,000111 

1546,036 0,000117 1546,036 0,000106 1546,036 0,000104 1546,036 0,000111 

1546,04 0,000117 1546,04 0,000106 1546,04 0,000104 1546,04 0,000111 

1546,044 0,000117 1546,044 0,000106 1546,044 0,000104 1546,044 0,000111 

1546,048 0,000117 1546,048 0,000106 1546,048 0,000104 1546,048 0,000111 

1546,052 0,000117 1546,052 0,000106 1546,052 0,000104 1546,052 0,000111 

1546,056 0,000117 1546,056 0,000106 1546,056 0,000104 1546,056 0,000111 

1546,06 0,000117 1546,06 0,000106 1546,06 0,000104 1546,06 0,000111 

1546,064 0,000117 1546,064 0,000106 1546,064 0,000104 1546,064 0,000111 

1546,068 0,000117 1546,068 0,000106 1546,068 0,000104 1546,068 0,000111 

1546,072 0,000117 1546,072 0,000106 1546,072 0,000104 1546,072 0,000111 

1546,076 0,000117 1546,076 0,000106 1546,076 0,000104 1546,076 0,000111 

1546,08 0,000117 1546,08 0,000106 1546,08 0,000104 1546,08 0,000111 

1546,084 0,000116 1546,084 0,000106 1546,084 0,000103 1546,084 0,000111 

1546,088 0,000116 1546,088 0,000106 1546,088 0,000103 1546,088 0,000111 

1546,092 0,000116 1546,092 0,000106 1546,092 0,000103 1546,092 0,00011 

1546,096 0,000116 1546,096 0,000106 1546,096 0,000103 1546,096 0,00011 

1546,1 0,000117 1546,1 0,000106 1546,1 0,000103 1546,1 0,00011 

1546,104 0,000117 1546,104 0,000106 1546,104 0,000103 1546,104 0,00011 
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1546,108 0,000117 1546,108 0,000106 1546,108 0,000103 1546,108 0,00011 

1546,112 0,000117 1546,112 0,000106 1546,112 0,000103 1546,112 0,00011 

1546,116 0,000117 1546,116 0,000106 1546,116 0,000103 1546,116 0,00011 

1546,12 0,000117 1546,12 0,000106 1546,12 0,000103 1546,12 0,00011 

1546,124 0,000117 1546,124 0,000106 1546,124 0,000103 1546,124 0,000109 

1546,128 0,000117 1546,128 0,000106 1546,128 0,000103 1546,128 0,000109 

1546,132 0,000117 1546,132 0,000106 1546,132 0,000103 1546,132 0,000109 

1546,136 0,000117 1546,136 0,000106 1546,136 0,000103 1546,136 0,000109 

1546,14 0,000117 1546,14 0,000106 1546,14 0,000103 1546,14 0,000109 

1546,144 0,000117 1546,144 0,000106 1546,144 0,000103 1546,144 0,000109 

1546,148 0,000117 1546,148 0,000106 1546,148 0,000103 1546,148 0,000109 

1546,152 0,000117 1546,152 0,000106 1546,152 0,000104 1546,152 0,00011 

1546,156 0,000117 1546,156 0,000106 1546,156 0,000104 1546,156 0,00011 

1546,16 0,000117 1546,16 0,000106 1546,16 0,000104 1546,16 0,00011 

1546,164 0,000117 1546,164 0,000106 1546,164 0,000104 1546,164 0,00011 

1546,168 0,000117 1546,168 0,000106 1546,168 0,000104 1546,168 0,00011 

1546,172 0,000117 1546,172 0,000106 1546,172 0,000104 1546,172 0,000111 

1546,176 0,000117 1546,176 0,000106 1546,176 0,000104 1546,176 0,000111 

1546,18 0,000117 1546,18 0,000106 1546,18 0,000104 1546,18 0,000111 

1546,184 0,000117 1546,184 0,000106 1546,184 0,000104 1546,184 0,000111 

1546,188 0,000117 1546,188 0,000106 1546,188 0,000104 1546,188 0,000111 

1546,192 0,000117 1546,192 0,000106 1546,192 0,000104 1546,192 0,000111 

1546,196 0,000117 1546,196 0,000106 1546,196 0,000104 1546,196 0,000111 

1546,2 0,000117 1546,2 0,000106 1546,2 0,000104 1546,2 0,000111 

1546,204 0,000117 1546,204 0,000106 1546,204 0,000104 1546,204 0,000111 

1546,208 0,000117 1546,208 0,000106 1546,208 0,000104 1546,208 0,000111 

1546,212 0,000117 1546,212 0,000106 1546,212 0,000104 1546,212 0,000111 

1546,216 0,000117 1546,216 0,000106 1546,216 0,000104 1546,216 0,000111 

1546,22 0,000117 1546,22 0,000106 1546,22 0,000104 1546,22 0,000111 

1546,224 0,000117 1546,224 0,000106 1546,224 0,000104 1546,224 0,000112 

1546,228 0,000118 1546,228 0,000106 1546,228 0,000104 1546,228 0,000112 

1546,232 0,000118 1546,232 0,000106 1546,232 0,000105 1546,232 0,000111 

1546,236 0,000118 1546,236 0,000106 1546,236 0,000104 1546,236 0,000112 

1546,24 0,000117 1546,24 0,000106 1546,24 0,000104 1546,24 0,000111 

1546,244 0,000118 1546,244 0,000106 1546,244 0,000104 1546,244 0,000112 

1546,248 0,000117 1546,248 0,000106 1546,248 0,000104 1546,248 0,000111 

1546,252 0,000117 1546,252 0,000106 1546,252 0,000104 1546,252 0,000111 

1546,256 0,000118 1546,256 0,000106 1546,256 0,000104 1546,256 0,000112 

1546,26 0,000117 1546,26 0,000106 1546,26 0,000104 1546,26 0,000111 

1546,264 0,000117 1546,264 0,000106 1546,264 0,000104 1546,264 0,000111 

1546,268 0,000117 1546,268 0,000106 1546,268 0,000104 1546,268 0,000111 

1546,272 0,000117 1546,272 0,000106 1546,272 0,000104 1546,272 0,000111 

1546,276 0,000117 1546,276 0,000106 1546,276 0,000104 1546,276 0,000112 

1546,28 0,000118 1546,28 0,000106 1546,28 0,000104 1546,28 0,000112 

1546,284 0,000117 1546,284 0,000106 1546,284 0,000104 1546,284 0,000111 



117 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1546,288 0,000117 1546,288 0,000106 1546,288 0,000104 1546,288 0,000112 

1546,292 0,000117 1546,292 0,000106 1546,292 0,000104 1546,292 0,000111 

1546,296 0,000117 1546,296 0,000106 1546,296 0,000104 1546,296 0,000111 

1546,3 0,000117 1546,3 0,000106 1546,3 0,000104 1546,3 0,000111 

1546,304 0,000117 1546,304 0,000106 1546,304 0,000104 1546,304 0,000111 

1546,308 0,000117 1546,308 0,000106 1546,308 0,000104 1546,308 0,000111 

1546,312 0,000117 1546,312 0,000106 1546,312 0,000104 1546,312 0,000111 

1546,316 0,000117 1546,316 0,000106 1546,316 0,000104 1546,316 0,000112 

1546,32 0,000117 1546,32 0,000106 1546,32 0,000104 1546,32 0,000111 

1546,324 0,000117 1546,324 0,000106 1546,324 0,000104 1546,324 0,000112 

1546,328 0,000117 1546,328 0,000106 1546,328 0,000104 1546,328 0,000111 

1546,332 0,000117 1546,332 0,000106 1546,332 0,000104 1546,332 0,000111 

1546,336 0,000116 1546,336 0,000106 1546,336 0,000104 1546,336 0,000112 

1546,34 0,000116 1546,34 0,000106 1546,34 0,000104 1546,34 0,000112 

1546,344 0,000116 1546,344 0,000106 1546,344 0,000104 1546,344 0,000112 

1546,348 0,000116 1546,348 0,000106 1546,348 0,000104 1546,348 0,000112 

1546,352 0,000115 1546,352 0,000106 1546,352 0,000104 1546,352 0,000112 

1546,356 0,000115 1546,356 0,000106 1546,356 0,000104 1546,356 0,000112 

1546,36 0,000115 1546,36 0,000106 1546,36 0,000104 1546,36 0,000112 

1546,364 0,000115 1546,364 0,000106 1546,364 0,000104 1546,364 0,000112 

1546,368 0,000115 1546,368 0,000106 1546,368 0,000104 1546,368 0,000112 

1546,372 0,000115 1546,372 0,000106 1546,372 0,000104 1546,372 0,000112 

1546,376 0,000115 1546,376 0,000106 1546,376 0,000104 1546,376 0,000112 

1546,38 0,000115 1546,38 0,000106 1546,38 0,000104 1546,38 0,000112 

1546,384 0,000115 1546,384 0,000106 1546,384 0,000104 1546,384 0,000112 

1546,388 0,000115 1546,388 0,000106 1546,388 0,000104 1546,388 0,000112 

1546,392 0,000115 1546,392 0,000106 1546,392 0,000104 1546,392 0,000112 

1546,396 0,000115 1546,396 0,000106 1546,396 0,000104 1546,396 0,000112 

1546,4 0,000116 1546,4 0,000106 1546,4 0,000104 1546,4 0,000112 

1546,404 0,000116 1546,404 0,000106 1546,404 0,000104 1546,404 0,000112 

1546,408 0,000116 1546,408 0,000106 1546,408 0,000104 1546,408 0,000112 

1546,412 0,000116 1546,412 0,000106 1546,412 0,000104 1546,412 0,000112 

1546,416 0,000117 1546,416 0,000106 1546,416 0,000104 1546,416 0,000112 

1546,42 0,000117 1546,42 0,000106 1546,42 0,000104 1546,42 0,000112 

1546,424 0,000117 1546,424 0,000106 1546,424 0,000104 1546,424 0,000112 

1546,428 0,000117 1546,428 0,000106 1546,428 0,000104 1546,428 0,000112 

1546,432 0,000117 1546,432 0,000106 1546,432 0,000104 1546,432 0,000112 

1546,436 0,000117 1546,436 0,000106 1546,436 0,000104 1546,436 0,000112 

1546,44 0,000117 1546,44 0,000106 1546,44 0,000104 1546,44 0,000112 

1546,444 0,000118 1546,444 0,000106 1546,444 0,000104 1546,444 0,000112 

1546,448 0,000118 1546,448 0,000106 1546,448 0,000104 1546,448 0,000112 

1546,452 0,000117 1546,452 0,000106 1546,452 0,000104 1546,452 0,000112 

1546,456 0,000118 1546,456 0,000106 1546,456 0,000104 1546,456 0,000112 

1546,46 0,000117 1546,46 0,000106 1546,46 0,000104 1546,46 0,000112 

1546,464 0,000118 1546,464 0,000106 1546,464 0,000104 1546,464 0,000112 
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1546,468 0,000118 1546,468 0,000106 1546,468 0,000104 1546,468 0,000112 

1546,472 0,000117 1546,472 0,000106 1546,472 0,000104 1546,472 0,000112 

1546,476 0,000118 1546,476 0,000107 1546,476 0,000104 1546,476 0,000112 

1546,48 0,000118 1546,48 0,000107 1546,48 0,000104 1546,48 0,000112 

1546,484 0,000118 1546,484 0,000106 1546,484 0,000104 1546,484 0,000111 

1546,488 0,000118 1546,488 0,000107 1546,488 0,000104 1546,488 0,000111 

1546,492 0,000118 1546,492 0,000107 1546,492 0,000104 1546,492 0,000111 

1546,496 0,000117 1546,496 0,000106 1546,496 0,000104 1546,496 0,000111 

1546,5 0,000118 1546,5 0,000107 1546,5 0,000103 1546,5 0,00011 

1546,504 0,000118 1546,504 0,000107 1546,504 0,000103 1546,504 0,00011 

1546,508 0,000117 1546,508 0,000106 1546,508 0,000103 1546,508 0,00011 

1546,512 0,000117 1546,512 0,000106 1546,512 0,000103 1546,512 0,000109 

1546,516 0,000118 1546,516 0,000107 1546,516 0,000103 1546,516 0,000109 

1546,52 0,000117 1546,52 0,000106 1546,52 0,000103 1546,52 0,000108 

1546,524 0,000117 1546,524 0,000106 1546,524 0,000103 1546,524 0,000108 

1546,528 0,000117 1546,528 0,000107 1546,528 0,000103 1546,528 0,000107 

1546,532 0,000117 1546,532 0,000106 1546,532 0,000103 1546,532 0,000107 

1546,536 0,000117 1546,536 0,000106 1546,536 0,000103 1546,536 0,000107 

1546,54 0,000117 1546,54 0,000106 1546,54 0,000103 1546,54 0,000107 

1546,544 0,000117 1546,544 0,000106 1546,544 0,000103 1546,544 0,000107 

1546,548 0,000117 1546,548 0,000106 1546,548 0,000103 1546,548 0,000107 

1546,552 0,000118 1546,552 0,000106 1546,552 0,000103 1546,552 0,000107 

1546,556 0,000118 1546,556 0,000106 1546,556 0,000104 1546,556 0,000107 

1546,56 0,000118 1546,56 0,000106 1546,56 0,000104 1546,56 0,000107 

1546,564 0,000118 1546,564 0,000106 1546,564 0,000104 1546,564 0,000108 

1546,568 0,000118 1546,568 0,000107 1546,568 0,000104 1546,568 0,000108 

1546,572 0,000117 1546,572 0,000107 1546,572 0,000104 1546,572 0,000108 

1546,576 0,000118 1546,576 0,000107 1546,576 0,000104 1546,576 0,000109 

1546,58 0,000118 1546,58 0,000106 1546,58 0,000104 1546,58 0,000109 

1546,584 0,000118 1546,584 0,000107 1546,584 0,000104 1546,584 0,00011 

1546,588 0,000118 1546,588 0,000107 1546,588 0,000104 1546,588 0,00011 

1546,592 0,000117 1546,592 0,000107 1546,592 0,000104 1546,592 0,000111 

1546,596 0,000118 1546,596 0,000106 1546,596 0,000104 1546,596 0,000111 

1546,6 0,000118 1546,6 0,000107 1546,6 0,000105 1546,6 0,000112 

1546,604 0,000118 1546,604 0,000107 1546,604 0,000105 1546,604 0,000112 

1546,608 0,000118 1546,608 0,000107 1546,608 0,000105 1546,608 0,000112 

1546,612 0,000118 1546,612 0,000107 1546,612 0,000105 1546,612 0,000112 

1546,616 0,000118 1546,616 0,000107 1546,616 0,000105 1546,616 0,000112 

1546,62 0,000118 1546,62 0,000107 1546,62 0,000105 1546,62 0,000112 

1546,624 0,000118 1546,624 0,000107 1546,624 0,000105 1546,624 0,000112 

1546,628 0,000118 1546,628 0,000107 1546,628 0,000105 1546,628 0,000112 

1546,632 0,000118 1546,632 0,000107 1546,632 0,000105 1546,632 0,000112 

1546,636 0,000118 1546,636 0,000107 1546,636 0,000105 1546,636 0,000112 

1546,64 0,000118 1546,64 0,000107 1546,64 0,000105 1546,64 0,000112 

1546,644 0,000118 1546,644 0,000107 1546,644 0,000105 1546,644 0,000112 
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1546,648 0,000118 1546,648 0,000107 1546,648 0,000105 1546,648 0,000113 

1546,652 0,000118 1546,652 0,000107 1546,652 0,000105 1546,652 0,000113 

1546,656 0,000118 1546,656 0,000107 1546,656 0,000105 1546,656 0,000113 

1546,66 0,000118 1546,66 0,000107 1546,66 0,000105 1546,66 0,000113 

1546,664 0,000118 1546,664 0,000107 1546,664 0,000105 1546,664 0,000113 

1546,668 0,000118 1546,668 0,000107 1546,668 0,000105 1546,668 0,000113 

1546,672 0,000118 1546,672 0,000107 1546,672 0,000105 1546,672 0,000113 

1546,676 0,000118 1546,676 0,000107 1546,676 0,000105 1546,676 0,000113 

1546,68 0,000118 1546,68 0,000107 1546,68 0,000105 1546,68 0,000113 

1546,684 0,000118 1546,684 0,000107 1546,684 0,000105 1546,684 0,000112 

1546,688 0,000118 1546,688 0,000107 1546,688 0,000105 1546,688 0,000113 

1546,692 0,000118 1546,692 0,000107 1546,692 0,000105 1546,692 0,000112 

1546,696 0,000118 1546,696 0,000107 1546,696 0,000105 1546,696 0,000112 

1546,7 0,000118 1546,7 0,000107 1546,7 0,000105 1546,7 0,000113 

1546,704 0,000118 1546,704 0,000107 1546,704 0,000105 1546,704 0,000112 

1546,708 0,000118 1546,708 0,000107 1546,708 0,000105 1546,708 0,000112 

1546,712 0,000117 1546,712 0,000107 1546,712 0,000105 1546,712 0,000112 

1546,716 0,000117 1546,716 0,000107 1546,716 0,000105 1546,716 0,000112 

1546,72 0,000117 1546,72 0,000107 1546,72 0,000105 1546,72 0,000112 

1546,724 0,000117 1546,724 0,000107 1546,724 0,000105 1546,724 0,000112 

1546,728 0,000117 1546,728 0,000107 1546,728 0,000105 1546,728 0,000112 

1546,732 0,000117 1546,732 0,000107 1546,732 0,000105 1546,732 0,000112 

1546,736 0,000117 1546,736 0,000107 1546,736 0,000105 1546,736 0,000112 

1546,74 0,000117 1546,74 0,000107 1546,74 0,000105 1546,74 0,000112 

1546,744 0,000117 1546,744 0,000107 1546,744 0,000105 1546,744 0,000112 

1546,748 0,000117 1546,748 0,000107 1546,748 0,000105 1546,748 0,000112 

1546,752 0,000117 1546,752 0,000107 1546,752 0,000104 1546,752 0,000112 

1546,756 0,000117 1546,756 0,000107 1546,756 0,000104 1546,756 0,000112 

1546,76 0,000117 1546,76 0,000107 1546,76 0,000105 1546,76 0,000112 

1546,764 0,000117 1546,764 0,000107 1546,764 0,000105 1546,764 0,000113 

1546,768 0,000117 1546,768 0,000107 1546,768 0,000104 1546,768 0,000113 

1546,808 0,000118 1546,808 0,000107 1546,808 0,000105 1546,808 0,000113 

1546,812 0,000118 1546,812 0,000107 1546,812 0,000105 1546,812 0,000113 

1546,816 0,000118 1546,816 0,000107 1546,816 0,000105 1546,816 0,000113 

1546,82 0,000118 1546,82 0,000107 1546,82 0,000105 1546,82 0,000113 

1546,824 0,000118 1546,824 0,000107 1546,824 0,000105 1546,824 0,000113 

. 

. 

. 

.        

1553,668 0,000113 1553,668 0,000102 1553,668 1E-04 1553,668 0,000106 

1553,672 0,000113 1553,672 0,000103 1553,672 1E-04 1553,672 0,000106 

1553,676 0,000113 1553,676 0,000102 1553,676 0,0001 1553,676 0,000106 

1553,68 0,000113 1553,68 0,000103 1553,68 0,0001 1553,68 0,000107 

1553,684 0,000112 1553,684 0,000102 1553,684 0,0001 1553,684 0,000107 

1553,688 0,000113 1553,688 0,000103 1553,688 0,0001 1553,688 0,000107 
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1553,692 0,000112 1553,692 0,000102 1553,692 0,0001 1553,692 0,000106 

1553,696 0,000113 1553,696 0,000102 1553,696 0,0001 1553,696 0,000106 

1553,7 0,000112 1553,7 0,000102 1553,7 0,0001 1553,7 0,000106 

1553,704 0,000112 1553,704 0,000103 1553,704 0,0001 1553,704 0,000106 

1553,708 0,000113 1553,708 0,000103 1553,708 0,0001 1553,708 0,000106 

1553,712 0,000113 1553,712 0,000103 1553,712 0,0001 1553,712 0,000106 

1553,716 0,000112 1553,716 0,000103 1553,716 0,0001 1553,716 0,000106 

1553,72 0,000112 1553,72 0,000103 1553,72 0,0001 1553,72 0,000106 

1553,724 0,000112 1553,724 0,000103 1553,724 0,0001 1553,724 0,000106 

1553,728 0,000113 1553,728 0,000103 1553,728 0,0001 1553,728 0,000106 

1553,732 0,000113 1553,732 0,000103 1553,732 0,0001 1553,732 0,000106 

1553,736 0,000113 1553,736 0,000103 1553,736 0,0001 1553,736 0,000106 

1553,74 0,000113 1553,74 0,000103 1553,74 0,0001 1553,74 0,000106 

1553,744 0,000113 1553,744 0,000103 1553,744 0,0001 1553,744 0,000106 

1553,748 0,000113 1553,748 0,000103 1553,748 0,0001 1553,748 0,000107 

1553,752 0,000113 1553,752 0,000103 1553,752 0,0001 1553,752 0,000107 

1553,756 0,000113 1553,756 0,000103 1553,756 0,0001 1553,756 0,000106 

1553,76 0,000113 1553,76 0,000103 1553,76 0,0001 1553,76 0,000107 

1553,764 0,000113 1553,764 0,000103 1553,764 0,0001 1553,764 0,000106 

1553,768 0,000113 1553,768 0,000103 1553,768 0,0001 1553,768 0,000106 

1553,772 0,000113 1553,772 0,000103 1553,772 0,0001 1553,772 0,000106 

1553,776 0,000113 1553,776 0,000103 1553,776 0,0001 1553,776 0,000106 

1553,78 0,000113 1553,78 0,000103 1553,78 0,0001 1553,78 0,000106 

1554,924 0,00011 1554,924 0,0001 1554,924 9,83E-05 1554,924 0,000104 

1554,928 0,00011 1554,928 0,0001 1554,928 9,83E-05 1554,928 0,000104 

1554,932 0,00011 1554,932 0,0001 1554,932 9,83E-05 1554,932 0,000104 

1554,936 0,00011 1554,936 0,0001 1554,936 9,82E-05 1554,936 0,000104 

1554,94 0,00011 1554,94 0,0001 1554,94 9,83E-05 1554,94 0,000104 

1554,944 0,00011 1554,944 1E-04 1554,944 9,83E-05 1554,944 0,000104 

1554,948 0,00011 1554,948 9,99E-05 1554,948 9,83E-05 1554,948 0,000104 

1554,952 0,00011 1554,952 0,0001 1554,952 9,82E-05 1554,952 0,000104 

1554,956 0,00011 1554,956 1E-04 1554,956 9,82E-05 1554,956 0,000104 

1554,96 0,00011 1554,96 9,99E-05 1554,96 9,82E-05 1554,96 0,000104 

1554,964 0,00011 1554,964 9,99E-05 1554,964 9,82E-05 1554,964 0,000104 

1554,968 0,00011 1554,968 9,99E-05 1554,968 9,82E-05 1554,968 0,000104 

1554,972 0,00011 1554,972 0,0001 1554,972 9,82E-05 1554,972 0,000104 

1554,976 0,00011 1554,976 0,0001 1554,976 9,82E-05 1554,976 0,000104 

1554,98 0,00011 1554,98 0,0001 1554,98 9,84E-05 1554,98 0,000104 

1554,984 0,00011 1554,984 0,0001 1554,984 9,85E-05 1554,984 0,000104 

1554,988 0,00011 1554,988 0,0001 1554,988 9,85E-05 1554,988 0,000104 

1554,992 0,00011 1554,992 0,0001 1554,992 9,84E-05 1554,992 0,000104 

1554,996 0,00011 1554,996 0,0001 1554,996 9,85E-05 1554,996 0,000104 

1555 0,00011 1555 0,0001 1555 9,85E-05 1555 0,000104 

 


