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Жұмыстың өзектілігі.  

Талшықты–оптикалық технологиялардың қарқынды дамып, өлшеу 

жүйелеріне енгізілуі олардың бұрыннан белгілі нұсқаларына қарағанда 

бірқатар артықщылықтарын жасайды. Сондықтан, температураны өлшеуге 

арналған талшықты–оптикалық сенсорлар соңғы уақытта ғылым мен 

техниканың әртүрлі салаларында кеңінен қолданылуда. Атап айтқанда, 

температураны анықтау нүктесі алыс қашықтықта орналасқан кезде немесе 

температураны өлшеу қауіпті не қиын болған жағдайда қолданылады. 

Температураны өлшеуге арналған талшықты–оптикалық сенсорлар 

қарқынды электромагниттік сәулеленуі бар қауіпті орталарда, мұнай мен газ 

құбырларында температура мен қысымды анықтау үшін, сонымен қатар 

магистралды талшықты байланыс желісі жүргізілген орталарда 

температураны өлшеу үшін кеңінен қолданылады.  

Температураны өлшеу энергетикалық объектілерді бақылау және 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін маңызды параметрлердің бірі болып 

саналады. Сәуле мен оптикалық талшықтың қасиеттерінің арқасында 

талшықты–оптикалық термометрлердің жоғары уақыттық және кеңістіктік 

шешімімен күшті электромагниттік кедергі жағдайында жоғары дәлдікпен 

температураны өлшеу мүмкіндігі бар. Қазіргі уақытта температураны 

өлшеуге арналған талшықты-оптикалық сенсорлардың көптеген түрлері 

белгілі және оларды ары қарай дамытудың болашағы зор.  

Талшықты-оптикалық сенсорларға төмендегідей негізгі талаптар 

қойылады: 

- өлшеудің жоғары дәлдігі және дәлдіктің сенімділігі; 

- құрылғының қарапайымдылығы мен жаңа технологияға негізделуі; 

- массасы мен пішіндерінің қарапайымдылығы және ыңғайлы болуы; 

- металл элементтерінің болмауы; 

- датчиктің иенциясының аздығы; 

- өзіндік құнының арзан болуы. 

Жоғарыда аталған талаптардың ең негізгісі  металл элементтердің 

болмауы. Себебі, активті элементтердің (транзисторлар, кедергілер, 

конденсаторлар, индуктивті катушкалар, логикалық элементтер) болмауы 

қолданылатын пассивті сенсорларды адамның қолы жете бермейтін кез-

келген жерлерге, ұшақтар мен кемелердің сыртқы қабаты мен ішкі 

қабаттарының арасына ешқандай ылғалдылық пен қысымға тәуелсіз орнатуға 

мүмкіндік береді. Әртүрлі сұйықтықты тасымалдайтын құбырлардың ішіне 

құбырдың ұзындығына тәуелсіз орнату арқылы құбырдың кез-келген 



нүктесіндегі қысым мен температураның өзгерісін анықтауға мүмкіндік 

береді.  

Талшықты-оптикалық сенсорлардың артықшылықтары: 

электромагниттік өрістің әсерінен қорғау; жоғары сезімталдық; сенімділік; 

өлшеудің жаңғыртылуы және кең динамикалық диапазондылығы; мөлшері 

шағын және салмағы аз; жоғары коррозияға және радиациялық төзімді; 

электрлік оқшаулануға берік; өрттен қауіпсіздік; бір немесе бірнеше 

жарықөткізгіште орналасқан сезімтал элементтердің спектрлік және 

кеңістіктік мультиплекстеу қабілеттілігі; өлшеу орнынан айтарлықтай 

қашықтықта орналасуы; жауап беру уақытының аздығы. 

Температураны өлшеуге арналған талшықты-оптикалық сенсорлардың 

және механикалық деформациялардың болашағы зор жаңа бағыттарының 

бірі сезімтал эелементі ретінде Брэгг торын қолданатын сенсорлар болып 

табылады. Олар белгілі бір толқын ұзындығында сәулелену қасиетіне ие. 

Брэгг торына негізделген сенсорлардың температураға тәуелділігі анағұрлым 

түзу сызықты болып келгендіктен, басқа физикалық құбылыстарға 

негізделген температуралық сенсорларға қарағанда, ТБТ арқылы анықталған 

температураның дәлдігі жоғары болады. 

Жоғарыда айтылғандарға сәйкес, зерттеу жұмысының негізгі мақсаты 

талшықты–оптикалық Брэгг торы негізінде температура сенсорын модельдеу 

және зерттеу болып табылады. Әрбір жеке сенсор әртүрлі температура 

диапазонында және басқа да сыртқы факторлардың әсерін ескере отырып 

құрылатындықтан, Брэгг торларды пайдалануға негізделген сенсорлардың 

барлық түрлері үшін қолайлы бірыңғай әмбебап үлгі құру мүмкін емес. 

Қойылған мәселені шешудің жолдары көптеген ғылыми еңбектердің 

нәтижесінде анықталып, қазіргі кезде кеңінен қолданысқа ие. Брэгг торын 

модельдеу және оны құру кезінде әрбір мақсатқа байланысты тордың негізгі 

параметрлерін ескеру қажет. Сондықтан, ұсынылып отырған моделді 

қолдану арқылы аталған мәселені шешудің оңтайлы жолдары қарастырылады 

[1]. Сонымен қатар, өзіміздің тарапымыздан ұсынылатын жаңа әдістің 

нәтижесінде кері шағылған жарықтың спектріндегі екінші және үшінші 

гармоникаларының әсерін аподизацияның көмегімен едәуір төмендету 

үдерісін ғылыми жұмыс үшін тұрақты деп қарастырып, алынған 

температураға тәуелді толқын ұзындығы ығысуының функциясын 

матрицалық әдіспен шешіп, барынша объективті түзу сызықты байланысты 

анықтау жұмысы қойылған мәселенің шешу жолы болып табылады. 

ТБТ кері шашырату спектрі өте жіңішке болғандықтан, оны талшықты 

лазерлерде талшық-оптикалық мәліметтерді анықтағыш құрылғы ретінде 

қолданады. Брэгг торларына негізделген талшықты-оптикалық мәліметтерді 

анықтағыш ретінде қолданған кезде өлшенетін шамалар (температура немесе 

сыртқы күштерден болған қысым) Брэгг толқын (талшықпен жіберілген 

жарық толқынының кері шашыраған толқыны) ұзындығы мәні ығысуына 

негізделеді. Тіркеуші жүйе осы кері шағылған Брэгг толқын ұзындығының 

ығысуын «электрлік сигналға» түрлендіреді. Талшықты-оптикалық байланыс 

жүйесі аясында жазылатын ғылыми еңбектердің барлығында «электрлік 



сигнал» ұғымы мен «оптикалық сигнал» ұғымдары арасында 

айырмашылықты белгілеу үшін осы атаулардың қолданысы терең 

қалыптасып кеткен. Шындығында осы екі сигналдың да табиғаты 

электромагниттік толқын екендігін, олар тек жиілігі мен толқын 

ұзындықтарында ғана айырмашылықтар бар екендігін түсіну қажет. Бұл ТБТ 

мәліметтерді сенсорлардың орта әсерін сезгіш бөлшегінде ешқандай активті 

электронды құрылғылардың жоқ болуының арқасында жүзеге асады, 

сондықтан ол түбегейлі пассивті құрылғы болғандықтан ТБТ негізіндегі 

сенсорларды қауіпті жарылғыш ортада, агрессивті, орталарды күшті 

электромагнитті орталарда, сонымен қатар, өте үлкен қашықтықтарда 

кеңінен қолдану кезінде ыңғайлы болатын құрал ретінде пайдаланылады.  

Бір талшыққа әрқайсысы жеке өзінің толқын ұзындығына ғана жауап 

беретін бірнеше Брэгг торларын орналастыруға болады, сәйкесінше әртүрлі 

толқын ұзындықтарын өлшеуге арналған сигналдарды әртүрлі мақсаттарда 

қолдануы мүмкін. Бұл жағдайда бір нүктедегі мәліметтерді анықтауыштың 

орнына толқын ұзындықтары бойынша мультиплекстелінетін тіркеу жүйесін 

аламыз. Жарық толқынын ақпараттық параметр ретінде қолданудың 

арқасында ТБТ мәліметтерін анықтайтын қабылдағышының және сәуле 

көзінің ұзақ уақыт бойы тұрақты қызмет атқаруы және талшықтағы 

оптикалық сигналдың кездейсоқ өшуіне тәуелсіз жұмыс жасауы оның 

қолдану аясының кеңеюіне септігін тигізді. 

Диссертациялық жұмыстың мақсаты. Жұмыстың негізгі мақсаты 

Брэгг торы сенсорының моделін құрастыру, модельді құрастыру барысында 

сенсордың негізгі сипаттамаларын зерттеп, тәжірибелік нәтижелермен 

салыстыру болып табылады. 

Жұмыстың мақсатына жету үшін төмендегідей бірнеше негізгі 

мәселелерді шешу қажет: 

- температураны өлшеуге арналған талшықты–оптикалық сенсорлардың 

заманауи жағдайына талдау жасау; 

- металл және жартылай өткізгіш элементтері болмайтын температураны 

өлшеуге арналған талшықты–оптикалық сенсорлардың құрылымын талдау 

және модельдеу; 

- эффективті сыну көрсеткішінен және Брэгг торы периодының мәнінен 

тәуелді Брэгг торын қолдану технологиясы негізінде жұмыс жасайтын 

сенсордың температуралық тәуелділік заңдылығын анықтау; 

- аталған заңдылықтарды орнату мақсатында тәжірибелік зертхана 

ұйымдастыру және сенсордың температуралық диапазондардағы спектрлік 

сипаттамаларын бектіу; 

- жұмыстың нәтижесінде алынған тәжірибелік және теориялық 

нәтижелерді талдау. 

Зерттеу нысаны және мәні. Талшықты – оптикалық Брэгг торы 

негізінде температура сенсорын модельдеу зерттеу нысаны болып есептеледі. 

ТБТ спектрлік сипаттамаларының ең үздік нәтижелерін алып зерттеу мәні 

болып табылады. 

Диссертациялық жұмыстың ғылыми жаңалығы: 



-  тиімді сыну көрсеткішінің температураға тәуелділігі заңдылығы 

анықталды; 

- Брэгг торының периоды мәнінің температураға тәуелді болу 

заңдылығы алғаш рет анықталды;  

- Брэгг торын қолдану технологиясы негізінде жұмыс жасайтын 

талшықты-оптикалық сенсордың спектральды және температуралық 

қасиеттеріне байланысты жаңа мәліметтер алынды; 

- Брэгг торын қолдану технологиясы негізінде жұмыс жасайтын 

талшықты-оптикалық сенсордың спектральды және температуралық 

сипаттамаларына зерттеулер жүргізілді. 

Зерттеу әдістері 

Алға койылған мақсаттарды орындау барысында тәжірибелік зерттеулер 

жүргізіліп, алынған нәтижелерді математикалық модельдеуді қолдану 

арқылы салыстырылды. 

Жұмыстың тәжірибелік маңыздылығы. 

Бұл диссертациялық жұмыстың нәтижелерінің құндылығы кері 

шашыраған жарық толқын ұзындығы мен өлшенетін температура 

арасындағы түзу сызықты функцияның түрін анықтау және әрбір нақты 

талшықтар үшін калибровка ретінде осы түзу сызықты функцияның 

эмпирикалық коэффициенттерін анықтау болып табылады. Талшық 

оптикалық Брэгг торы негізінде температура сенсорын модельдеу 

қабілеттілігін арттыру жәнеде  диссертациялық жұмыста алынған 

нәтижелерді зерттеуде қолданысқа ендіру. 

Диссертациялық жұмыстан алынған нәтижелер бойынша Люблин 

Техникалық Университетінің (Польша, Люблин қ.) «Оптоэлектроника» 

зертханасында талшықты Брэгг торларын жасау және дайындаумен қатар, 

спектрлік сипаттамаларын зерттеуде қолданылуы туралы акт алынды.  

Жұмыстың апробациясы. Диссертацияның зерттеу нәтижелері 

төменде көрсетілген конференция еңбектерінде баяндалды: «Қазақстанның 

жаңа экономикалық саясатын таратуда жас ғалымдардың орны мен рөлі» 

атты халықаралық Сәтбаев оқуларының еңбектері (Алматы, 2015, 2016); 

«Ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар: білім беру, ғылым, 

тәжірибе» атты  ІІ Халықаралық ғылыми - тәжірибелік конференциясы 

(Алматы, 2015);  Біріктірілген шығарылым Халықаралық ғылыми  

конференция материалы бойынша, Есептеу технологиясы 20 - том Әль-

Фараби атындағы КазҰУ Хабаршысы. Математика, механика және 

информатика сериясы №3 (86) II Бөлім Алматы – Новосибирск, 2015. 

Заманауи ақпараттық- телекоммуникациялық технологиялар атты 

халықаралық - ғылыми мультипәндік конференциясы (Киев, 2016); «Білім 

және техникалық ғылымның бәсекеге қабілеттілігі» Қазақстан 

Республикасының тәуелсіздігіне 25-жыл атты  Халықаралық Сәтбаев 

оқуларының еңбектері Алматы 12 апрель 2016. ХХ халықаралық «ХХІ 

ғасырдағы Ғылымның дамуы атты» конференциясы 1- бөлім (Харьков 2016) 

(Scopus) Рroceedings of SPIE - The International Society For Optical Engineering 

2015 Optical Fibers And Their Applications 2015 (december 18.2015. Poland).  



Мақалалар. Жұмыс қорытындысы бойынша диссертация тақырыбына 

байланысты 12 мақала жарияланған, оның ішінде 3 - ҚР БжҒМ ғылыми 

баспаларда, 2 - Scopus базасына кіретін журнал, - 7 халықаралық 

конференцияларда, соның ішінде 3 шет елдегі конференция. 

Диссертациялық жұмыстың құрылымы мен көлемі. 

Диссертациялық жұмыстың басып шығарылғаны 142 бетте көрсетілген 

кіріспе, 4 бөлім, қорытындыдан, 82 сурет және 5 кестеден тұрады, әдебиеттер 

тізімі 90 атаулардан және қосымшалардан тұрады.    

Кіріспеде диссертациялық жұмысқа байланысты жалпы сипаттамалар 

келтірілген: жұмыстың өзектілігі, жұмыстың мақсаты, зерттеу міндеттері,   

зерттеу нысанасы және мәні, ғылыми жаңалығы және тәжірибелік 

маңыздылығы, зерттеу әдістері, жұмыстың апробациясы және жарияланған 

мақалалар. Диссертациялық жұмысқа қысқаша мазмұны мен құрылымы, 

көлемі келтірілген.           

Бірінші бөлімде Брэгг  торына негізделген сенсорларды пайдалану 

жағдайларын ескере отырып, сыртқы ортаның нақты қандай температуралық 

диапазондарында қолданылатыны, осы диапазонға сәйкес келетін толқын 

ұзындығының өзгеру диапазондарын нақты есептеп шығаруына байланысты 

ақпараттық шолу жасалды. Брэгг торының негізгі спектрлік 

сипаттамаларының әдістері дайындау технологияларының артықшылығы 

мен кемшілігі туралы анықтама берілген.   

Екінші бөлімде Талшықты Брэгг торларын құрастырудың негізгі 

параметрлерінің өзгеру заңдылықтарын қарастыруды атауға сонымен қатар 

Брэгг торының моделін құрау кезінде қажет болатын негізгі параметрлердің 

спектрлік заңдылықтары мен бір-біріне байланыстары қарастырылып 

зерттелген.           

Үшінші бөлімде Брэгг торының температуралық сезімталдығы Брэгг 

торы периодына –  және  - эффективті сыну көрсеткіштері арқылы 

анықталғадығы. Осы екі параметр де сыртқы температуралық және 

қысымдық әсерлерге тәуелді болғадығы. Осы тәуелділіктің негізінде 

талшықты Брэгг торына негізделген сенсорды зерттеу жұмыстары 

ұйымдастырылады.  

Төртінші бөлімде Математикалық моделдің негізінде тәжірбелік 

нәтижелерді компьютерлік бағдарламада тексеру. Ол үшін тәжірибелік 

жұмыстардан алынған нәтижелерді негізге ала отырып, Брэгг торына 

негізделген сенсорының кіріс параметрлерінің мәндері алынып сонымен 

қатар матрицалық әдісті қолдана отырып, тәжірибелік зерттеулердің 

нәтижелері алынды. 

Қорытындыда диссертациялық жұмыстың негізгі тұжырымдамалары 

мен нәтижелері көрсетілген. 
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