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1 Зертханалық жұмыс № 1. Лазерлік және жарық шашыратқыш 
диодтардың ватт-амперлік және вольт-амперлік сипаттамаларын 
салыстырмалы зерттеу 

 

Жұмыстың мақсаты: лазерлік және жарық шығаратын диодтардың ватт-

амперлі және вольт-амперлі сипаттамаларын зерттеу. 

 

1.1 Жұмыстың тапсырмасы 

 

1. Лазерлік диодтың ватт-амперлік сипаттамасын эксперименттік 
өлшеу. 

2. Лазерлік диодтың вольт-амперлік сипаттамасын эксперименттік 
өлшеу. 

3. Оптикалық сәуле шығарудың басталуына және лазерлік диодтың шекті 
тогына сәйкес келетін шекті тогын эксперименттік анықтау. 

4. Жарық шығаратын диодтың ватт-амперлік сипаттамасын 
эксперименттік өлшеу. 

5. Жарық шығаратын диодтың вольт-амперлік сипаттамасын 
эксперименттік өлшеу. 

6. Лазер диоды мен жарық шығаратын диодтың ватт-амперлік 
сипаттамаларын салыстыру. 

 

1.2 Жұмысқа дайындық 

 

Бөлімдерді қайталаңыз: сәулелену көздері, ЛД және ЖШД – дің ватт-

амперлік сипаттамалары. 

 

1.3 Қолданылатын жабдықтар 

 

1) Электронды қоректендіру блогы БПИ (Сәулеленудің қоректендіру 

блогы). 

2) Электронды блок (Фотоприемник). 

3) Лазерлік диод (ЛД). 

4) Жарық шығаратын диод (СИД). 

 

1.4 Қысқаша мәлімет 

 

Ватт-амперлік сипаттама деп - оптикалық көзден шығарылатын қуаттың 

оның pn ауысуы арқылы өтетін токқа тәуелділігі түсініледі (айдау тогы Iн). 
Қазіргі ТОБЖ жарық көздері ретінде жарық шығаратын диодтар (ЖШД) 

және лазерлік диодтар (ЛД) пайдаланылады. 
Олардың арасында олар сәулелену спектрінің енімен ерекшеленеді. 
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1.5 Жұмыстың орындалу тәртібі  

 

1.5.1 ЛД жартылай өткізгіш лазерлік диодын БПИ қуат көзіне және 
фотоқабылдағышқа қосу (1 сурет). 

1.5.2 Орнату керек: 

- БПИ алдыңғы панеліндегі сору тогын сағат тіліне қарсы соңғы 
жағдайға реттеу потенциометрінің тұтқасын; 

- БПИ блогының алдыңғы панеліндегі "желі" қосқышын және 
Фотоқабылдағышты қосыңыз. Бұл жағдайда оның жарығы жанады; 

- БПИ айдау тоғының өзгеру шектерін батырмалы ауыстырып қосқыш 
- 50 мА қалыпқа; 

- фотоқабылдағыштағы "Ропт өлшеу шегі" батырмасы қосқышын 
0,001 күйіне орнатыңыз (максималды сезімталдық). Өлшеу процесінде 
қабылдағыштың сезімталдығын өзгертуге болады. 

1.5.3 оптикалық көздің ватт-амперлік сипаттамасын өлшеу. Өлшеу 
процесі ЛД және ЖШД үшін ұқсас. Сондықтан төменде көздің түрі 
көрсетілмейді. Төмендегі әрекеттерді орындау қажет: 

- "Реттеу" батырмасы арқылы орнату. Айдау тогының" Ін өзгеру шегі 
"нөлдік позицияға, "реттеу" батырмасының сол жақ шеткі позициясына; 

- айдау тогын 0-ден 25 мА-ға дейін өзгерте отырып, салыстырмалы 
бірліктердегі P оптикалық қуатының Iн айдау тогына тәуелділігін алып 
тастаңыз. 

Ток көзінің генерациясының басталуына сәйкес келетін Ін мәнін белгілеу. 
Сорғы тогын оқытушы көрсеткен қадаммен өзгертіңіз. Өлшеу деректерін 1 
және 2 кестеге енгізіңіз. 

Қажет болса, 0,001-ден 1-позицияға дейін "Диапазон" оптикалық қуатын 
өлшеу шектерін ауыстырып, фотокөшірме күшейткішін калибрлеңіз. 

 

 
1 сурет – Орнатуды қосу сұлбасы 
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1.5.4 БПИ алдыңғы панеліндегі өлшеулерді аяқтағаннан кейін, "сорғы 

тогын реттеу" потенциометрінің тұтқасын сағат тіліне қарсы экстремалды 

күйге аударыңыз. Аспаптарды өшіру. 

1 кесте – ЖШД ватт-амперлі сипаттамасы  
Iн (мА) 0 5 10 15 20 25 

Р (от.ед.)       
Uд (V)       

 

2 кесте – ЛД ватт-амперлі сипаттамасы 
Iн (мА) 0 5 10 15 18 19 20 21 22 23 24 25 

Р (от.ед.)             
Uд (V)             

 
1.5.5 өлшеу нәтижелерін өңдеу: 

- өлшенген мәндерге сәйкес ЛД және ЖШД үшін Iн айдау тогына 

салыстырмалы бірліктердегі Р оптикалық қуатының тәуелділігін құру; 
- қуат пен айдау тогының белгілі мәндеріне сәйкес көздегі кернеуді 

есептеңіз. Нәтижелерді 1 және 2 кестеге енгізіңіз. Өлшенген мәндерге сәйкес 

сәулелендіргіштегі кернеудің ЛД және ЖШД үшін Iн айдау тогына, вольт-
амперлік сипаттамаға тәуелділігін құрыңыз. 

График бойынша анықтау: 

- генерация бастамасына сәйкес келетін ЛД және ЖШД сору 

токтарының мәндерін; 

- лазерлі диодтың ватт-амперлі сипаттамасының сынығына сәйкес 
келетін Iп1 шекті ток мәнін; 

- ЛД және ЖШД ватт-амперлік сипаттамаларының сапалық 
айырмашылықтарын. 

1.5.6 өлшеу нәтижелері бойынша қорытынды жасау. Ватт - амперлік 
сипаттамасы, конструкциясы, бағыттылық диаграммасы және спектрдің ені 
бойынша ЛД мен ЖШД-тың салыстырмалы сипаттамасын жасау. 

 

Бақылау сұрақтары: 

1) Қандай жарық көздерін білесіндер? 

2) ЖШД жұмыс принципі. 

3) ЛД жұмыс принципі. 

4) Көздерді қолдану салалары. 

5) Негізгі сипаттамалары. 

6) Екі көзді салыстыру. 

7) Сорғы тогына анықтама беріңіз. 

8) Шекті тогына анықтама беріңіз. 
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2 Зертханалық  жұмыс № 2. Лазерлік және жарық шығаратын 
диодтардың поляризациялық сипаттамаларын зерттеу 

 
Жұмыстың мақсаты: сәулелену көзінің поляризация коэффициентінің 

сорғы тогына тәуелділігін зерттеу. 
 

2.1 Жұмыстың тапсырмасы 

 

2.1.1 Лазерлік диодтың поляризация коэффициентінің Iн айдау тогына 
тәуелділігін эксперименттік өлшеу. 

2.1.2 Жарық шығаратын диодтың поляризация коэффициентінің Iн айдау 
тогына тәуелділігін эксперименттік өлшеу. 

 

2.2 Жұмысқа дайындық 

 

Өлшеу көздерінің поляризациясы туралы материалды қайталау. 

 

2.3 Пайдаланылатын жабдықтар 

 

1)  Электронды қоректену блогы (БПИ). 

2)  Электронды блок «Фотоқабылдағыш». 

3)  Лазерлік диод ЛД. 

4)  Жарық шығаратын диод ЖШД. 

5)  Поляризаторлар П. 

 

2.4 Қысқаша мәлімет 

 

Лазердің маңызды сипаттамаларының бірі оның сәулеленуінің 
поляризациялық қасиеттері болып табылады, олар жартылай өткізгіш 
сәулелену көздерінде p-n өткелі арқылы өтетін ток шамасымен тығыз 
байланысты. 

Толқындардың поляризациясы - толқынның таралу бағытына 
перпендикуляр жазықтықтағы тербелмелі шаманың векторының әрекетін 
сипаттайтын көлденең толқындардың сипаттамасы. Бойлық толқында 
поляризация пайда болмайды, өйткені толқындардың осы түріндегі 
тербелістердің бағыты әрқашан таралу бағытына сәйкес келеді. Көлденең 
толқын екі бағытпен сипатталады: толқын векторы және әрқашан толқын 
векторына перпендикуляр болатын амплитудалық Вектор. Толқын векторы 
толқынның таралу бағытын көрсетеді, ал поляризация векторы-электр өрісінің 
кернеу векторы. Сонымен, үш өлшемді кеңістікте еркіндіктің тағы бір дәрежесі 
бар — толқын векторының айналуы. Толқындардың поляризациясының себебі 
болуы мүмкін: қозу көзіндегі толқындардың асимметриялық генерациясы; 
толқындардың таралу ортасының анизотропиясы; екі ортаның шекарасында 
сыну және шағылысу. Жалпы жағдайда гармоникалық толқындар үшін 
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тербелмелі шаманың векторының ұшы жазықтықта, толқынның таралуының 
көлденең бағытында, эллипсте сипатталады және мұндай поляризация 
эллиптикалық деп аталады. Маңызды ерекше жағдайлар сызықтық 
поляризация болып табылады, онда ауытқу тербелістері белгілі бір жазықтықта 
жүреді. Бұл жағдайда олар "жазық полярланған толқын" туралы айтады, ал 
дөңгелек немесе дөңгелек поляризация, онда амплитудалық вектордың соңы 
тербеліс жазықтығындағы шеңберді сипаттайды, вектордың айналу бағытына 
байланысты дөңгелек поляризация оң немесе сол жақта болуы мүмкін. 

Әдеби деректерден белгілі болғандай, жартылай өткізгіш көздердің 
сәулеленуі жартылай полярланған және табиғи және сызықты полярланған 
сәулеленудің жиынтығы ретінде ұсынылуы мүмкін (кем дегенде ресми түрде). 
Осылайша, жұмыста зерттелген Сәуле екі негізгі компоненттен тұрады деп 
болжауға болады, олардың біреуі сызықты полярланған, ал екіншісі 
полярланбаған және фазалардың сызықтық полярланған компонентпен 
тұрақты қатынасы жоқ. Бұл жағдайда сәулеленудің поляризация дәрежесін (P) 
келесі формуланы қолдана отырып анықтауға болады: 

 

Р = Iсыз/ Iтол, 

 

мұнда Iсыз - сызықтық полярланған сәулелену компонентінің 

қарқындылығы; 

Iтол - сәулеленудің толық қарқындылығы. 

Жұмыстың осы кезеңін жүргізу кезінде сәулеленудің поляризациялық 
компонентін талдаушы болып табылатын поляризациялық Жарық сүзгісін (ПС) 
пайдалану қажет. ПС оптикалық ось айналасында бұрылған кезде, М2 
құрылғысын тіркейтін ПС-ден өткен сәулелену қарқындылығының өзгеруі 
байқалады. Бұл жағдайда сәулеленудің поляризация дәрежесін формула 
бойынша анықтауға болады: 

 

P = (Iмах - Iмin ) / Iмах, 

 
мұнда Iмах және Iмin ПС оптикалық ось айналасында бұрылған кезде ПС 

өткен сәулелену қарқындылығының ең жоғары және ең төменгі мәніне сәйкес 
келеді. 

Бұл жағдайда (Iмах - Iмin ) сызықтық поляризацияланған сәулелену 
компонентінің қарқындылығын, Iмin - поляризацияланбаған компоненттің 
қарқындылығын (ПС оптикалық оське қатысты бұрылған кезде оның 
қарқындылығы өзгермейді), ал Iмах – поляризациялық жарық сүзгісінен өткен 
сәулеленудің толық қарқындылығын айқындайды.  
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2 сурет – Қондырғы сұлбасы 

 

2.5 Жұмысты орындау тәртібі 

 

2.5.1 2 - суретте көрсетілгендей сұлбаны жинау. Қосуға қоректендіру 

блогы, ЖШД, поляризатор мен фотоқабылдағыш. 
2.5.2 Құрылғыдағы «сеть» тумблерін қосу. 

2.5.3 БПИ айдау тоғының өзгеру шектерін батырмалы ауыстырып – 
қосқышқа - 50 мА күйге орнату. 

2.5.4 Фотоқабылдағышқа "Ропт өлшеу шегі" батырмалы ауыстырып 

қосқышын 0,001 күйіне орнату. 
2.5.5 "реттеу" БПИ көмегімен айдау тогын нөлдік күйге келтіру. 

2.5.6 q ЖШД сәулеленудің поляризация коэффициентінің Ін айдау 
тогына тәуелділігін өлшеу. 

2.5.7 Айдау тогының "реттеу" потенциометрлерінің көмегімен Ін айдау 
тоғының бекітілген мәнін орнату. 

2.5.8 Ін әр бекітілген мәнімен оптикалық көзбен фотодиод арасында 
орналасқан поляризаторды өз осінің айналасында бұраңыз. Поляризатор өз 
осінің айналасында айналғанда "оптикалық қуат отн.ед." өзгереді. Өлшеу 

құралының ең аз (Рmin) және ең жоғары (Pmax) көрсеткіштерін, оларға сәйкес 
келетін Ін айдау тоғының мәнін белгілеу және олардың мәндерін 3 - кестеге 
енгізу. 

2.5.9 Сорғы тогының мәндерін 0-ден мax-ға өзгерту арқылы поляризация 
коэффициентін өлшеңіз. 

2.5.10 Оптикалық қуатты өлшеу шектерін ауыстыру қажет болған 
жағдайда күшейткішті калибрлеуді жүргізу қажет. 
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3 кесте - Поляризация коэффициентінің ЖШД үшін айдау тогына 

тәуелділігі 
Iн (мА) 0 5 10 15 20 25 
Рmin (от.ед. )       
Рmax ( от.ед. )       
q       

 

4 кесте - Поляризация коэффициентінің ЛД үшін айдау тогына тәуелділігі 
Iн (мА) 0 5 10 15 18 20 22 25 
Рmin (от.ед. )         
Рmax ( от.ед. )         
q         

 

2.5.11 q сәулеленудің поляризация коэффициентінің Ін лазерлік диодтың 
айдау тогына тәуелділігін өлшеуді жүргізу. 

2.5.12 5-суретте көрсетілгендей сұлбаны жинаңыз. Қосуға қоректендіру 
блогы, ЛД, поляризатор мен фотоқабылдағыш. ЖШД сияқты аналогия 
бойынша барлық элементтерді қайталаңыз. 

2.5.13 Сәулеленудің поляризация коэффициентінің ЛД және ЖШД үшін 
Ін айдау тогына тәуелділігін өлшеу нәтижелерін өңдеу. Нәтижелерді 3 және 4 
кестеге енгізіңіз. 

Алынған эксперименттік мәндерге сәйкес барлық сорғы тогының мәндері 
үшін поляризация коэффициентінің Модулінің мәнін есептеңіз және оның Ін-
ге тәуелділігін құрыңыз. Поляризация коэффициентін есептеу келесі формула 
бойынша жүзеге асырылады: 

 
q = (Рмах - Рмin) / (Рмах + Рмin). 

 
ЛД үшін құрылған q (Ін) тәуелділік графигінде сәулеленудің нәтижесінде 

пайда болған поляризация қасиеттерінің пайда болуына сәйкес келетін Iп2 ток 

мәнін белгілеңіз (поляризация коэффициентінің күрт артуы). 

Жұмыс бойынша қорытынды жасаңыз. Поляризаторлар ЖШД және ЛД 

сәулелену көзінің сигнал қуатына қалай әсер етеді? Неліктен нәтижелер әртүрлі 

болды? 

 

Бақылау сұрақтары: 

1) Поляризация дегеніміз не? 

2) Поляризатордың жұмыс принципі. 

3) ЖШД-та поляризатор сигналдың қуатына қалай әсер етеді? 

4) ЛД-та поляризатор сигналдың қуатына қалай әсер етеді? 

5) Поляризаторлар қайда қолданылады? 

6) Поляризация коэффициенті сорғы тогынан қалай өзгереді? 
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3 Зертханалық жұмыс № 3. Талшықты жарық 

өткізгіштердің сандық апертурасын эксперименттік анықтау 

 
Жұмыстың мақсаты: осциллограмма арқылы сандық апертураны 

анықтауды үйрену. 

 

3.1 Жұмыстың тапсырмасы 

 

Тәжірибелік түрде көпмодалы талшықтың сандық апертурасын 
анықтаңыз және сәулелік көздің сигнал қуаты өзгерген кезде сандық 

апертураның қалай өзгеретінін зерттеңіз. 

 

3.2 Жұмысқа дайындық 

 
Жарықты талшық арқылы беру бөлімін қарастырыңыз. Жалпы ішкі 

шағылу бұрышы, критикалық бұрыш, апертура бұрышы. 

 

3.3 Пайдаланылатын құрылғы 

 

1) Электрондық қуат көзі "Сәулелендіргіштің қуат көзі" . 

2) Лазерлік диод ЛД. 

3) ЮУ1 және ЮУ2 түзету құрылғылары. 

4) ВС көп режимді талшықты жарық өткізгіші. 

5) Электрондық осциллограф. 

Қондырғы сұлбасы 6 - суретте келтірілген. 

 

3.4 Қысқаша мәлімет 

 

Талшықты жарық өткізгіштің NA сандық апертурасы деп φ бұрышының 
синусы түсініледі, оның көмегімен оның ұшына түсетін жарық сәулесі негізгі 
қабықтың интерфейсінде толық ішкі шағылысуды сезінеді. Оны 
эксперименттік анықтау үшін жарық өткізгіштің ұшынан сәулеленудің бөлінуі 
зерттеледі. 3-суретте қозған жарық өткізгіштің ұшынан шығатын экстремалды 
сәулелердің бағыты көрсетілген. Бұрыш φ, олар жарық өткізгіштің осімен 
құрайды және NA сандық апертурасының мәнін анықтайды. 

                                     NA=sin φ 

 

 

 

 

3 сурет – Сәулелік жол 

Сандық апертураны өлшеу үшін оптикалық көзден қозған жарық 
өткізгіштің ұшынан сәуле талданады. Жарық шығаратын диод жарық диодты 
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болса, оптикалық көз ретінде ЛД лазерлік диодын пайдалануға болады. Екі көз 
де жеткізілетін жабдықтың құрамына кіреді. 

 
4 сурет – Өлшеу сұлбасы 

 а 

б 
5 сурет – Сыну көрсеткішінің профилі 

 
Жарық өткізгіштің шығыс ұшы телекамераның көру өрісінде болады және 

монитор экранында оның бейнесі пайда болады. Телевизиялық осциллографтың 
көмегімен кескін жолын таңдау оның көлденең қимасындағы қарқындылықтың 
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таралуын талдауға мүмкіндік береді. 
4 - суретте жарық өткізгіштің соңы С және одан шығатын сәуле 

шоғырланған жарық конусын шектейтін 1, 2 сәулелері көрсетілген. Сәулелер 
теледидар камерасының m матрицасына түседі, оның көмегімен теледидар 
сигналы пайда болады. 5 - суретте жарық диодының ұшынан оның ұшынан F=2 
мм қашықтықта сәулеленуге сәйкес келетін t жарық нүктесінің диаметрі және T 
матрицасының көлденең өлшемі көрсетілген. 

М матрицасындағы жарық конусының проекциясының бейнесі монитор 
экранында жарық дақтары түрінде байқалады. Көмегімен осциллографтың және 
блок бөлу жолының бөлінуі мүмкін жолдарының бірі, телевизиялық сигнал. 
Дақтың ортасына түсетін жолға сәйкес келетін толқын пішінінің шамамен түрі.  

5 а - сурет ЛД лазерлік диодының көмегімен зерттелетін жарық 
өткізгіштің қозу жағдайына сәйкес келеді. Оның сәулеленуінің 
үйлесімділігіне байланысты жарық өткізгіштің соңында интерференциялық 
көрініс байқалады, ол барлық мүмкін режимдермен қалыптасады (спекл). 
Нәтижесінде жарқыраған даққа сәйкес келетін осциллограмма қатты кесіледі. 
Бұл өлшеу жүргізуге кедергі келтіруі мүмкін. 

5 б - сурет жарық шығаратын диодтың көмегімен зерттелетін жарық 
өткізгіштің қозу жағдайына сәйкес келеді. Оның сәулеленуі қолайсыз және 
режимдер арасында кедергі жоқ. 

Дақтың диаметрі осциллограммада белгіленген t мөлшеріне сәйкес 
келеді. D матрицасының көлденең өлшемі осциллограммада көршілес кіші 
өшіру импульстарының арасындағы қашықтыққа сәйкес келеді, сондықтан d 
нүктесінің нақты мөлшерін t және T шамаларының осциллограммасын өлшеу 
арқылы анықтауға болады:  

d =D(t T ) . 

 

Сандық апертураның мәні өлшенген қашықтық мәні бойынша қарапайым 
тригонометриялық ойлардан есептеледі: 

NA=sin()  = . 

 

 

 

3.5 Жұмыстың орындалу тәртібі 

 

3.5.1 6 - суретте көрсетілгендей сұлбаны жинау. 
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6 сурет – Зертханалық қондырғының сұлбасы  

 

3.5.2 БПИ алдыңғы панеліндегі сорғының ток күшін реттеу 
потенциометрінің тетігін сағат тіліне қарсы бағытта орнатыңыз; 

Байланыс кабелін пайдаланып ЛД немесе ЖШД шамын БПИ 
қондырғысына қосыңыз. Қосылым PC 4 теледидар коннекторы арқылы жүзеге 
асырылады, оның блоктық бөлігі алдыңғы панельде орналасқан. 

Назар аударыңыз: РС 4 ТВ көзі мен қосқышын оқытушының 
нұсқауларына сәйкес қатаң түрде қосыңыз. 

3.5.3 БПИ блогының алдыңғы панеліндегі "желі" қосқышын қосыңыз. 
Бұл жағдайда оның жарығы жанады. 

Сорғы тогының өзгеру шектерін түйме қосқышы - 50 мА позициясына. 
Потенциометрдің көмегімен Iн = 20 мА лазерлік диодтың сору тогының 

мәнін орнатыңыз. Сору тогын бақылау алдыңғы панельдегі индикатор 
бойынша жүзеге асырылады. 

3.5.4 Монитордың алдыңғы панеліндегі түйме қосқышын басу арқылы 
электрондық осциллографтың қуатын қосыңыз. Сонымен қатар, ол 
жылынғаннан кейін монитор экранының жарқырауы байқалады. Егер жарқыл 
болмаса, оқытушыға хабарласыңыз. Электрондық осциллографты өздігінен 
орнатуға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ. 

Жарық өткізгіштің шығыс ұшы телекамераға қарама-қарсы орналасқан. 
жарық өткізгіштің екінші ұшы ЮУ2 екінші түзету құрылғысына бекітілген. 

Монитор экранында барлық түзету жұмыстары дұрыс орындалған кезде 
зерттелетін Жарық өткізгіштің көлденең қимасында қарқындылықтың таралуы 
байқалады. Кескіннің жарықтығы өте жоғары болуы мүмкін, бұл кескіннің 
бөлшектерін бақылауды қиындатады. Бұл жағдайда зерттелетін Жарық 
өткізгішке енгізілетін сәулелену көзінің оптикалық қуатының үлесін азайту 
керек. 

Сорғы тогының мөлшерін біртіндеп арттыру "Реттеу", монитор 
экранында пайда болатын жарқыраған дақты бақылаңыз. Шекті мәннен төмен 
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Ін айдау тогы кезінде монитор экранында біркелкі жарығы бар жарқыраған дақ 
байқалуы тиіс. Сурет тұрақты, бұл жарық өткізгіштің әртүрлі режимдерінің 
арасында кедергі жоқтығын көрсетеді. 

Сорғы тоғының одан әрі ұлғаюы монитор экранында спекл 
құрылымының пайда болуына әкелуі керек - жарық диоды бар аймақта қараңғы 
аймақтармен шектелген жеке кішкентай жарық дақтары байқалуы керек. 
Олардың жағдайы тұрақсыз және кездейсоқ ауытқуларға ұшырайды. Бұл ЛД 
сәулелену үйлесімділігіне байланысты. 

3.5.5 ЛПР2 микрометриялық бұрандадағы шкала бойынша F = 2 мм 
қашықтықтың мәнін белгілеңіз және өлшеу деректерін 5 - кестеге енгізіңіз. 

Сандық диафрагманың оптикалық көздің сорғы тогына тәуелділігін 
өлшеңіз. Келесі әрекеттерді орындаңыз: 

- "реттеу", "Ін өзгеру шегі" батырмасы ауыстырып-қосқышының 
көмегімен айдау тогын нөлдік қалыпқа, "реттеу" батырмасының сол жақ шеткі 
жағдайына орнату; 

- сорғы тогын 0-ден 26 мА-ға дейін өзгерту арқылы сандық апертураның 
айдау тогына тәуелділігін алып тастаңыз. 

Ток көзінің генерациясының басталуына сәйкес келетін Ін мәнін белгілеу. 
Сорғы тогын оқытушы көрсеткен қадаммен өзгертіңіз. Өлшем деректерін 5 -
кестеге енгізіңіз. 

 

5 кесте - Поляризация коэффициентінің ЛД үшін сорғы тогына тәуелділігі 
Iн (мА) 0 5 10 15 18 20 22 25 
D (мм)         

t (мм)         
T (мм)         

d (мм)         
NA         
A (град)         

 
5 - кестеге сәйкес, жарқыраған дақ өлшемін формула бойынша 
анықтаңыз: 

d =D (t/T) . 

Есептелген мәндерді 5 - кестеге енгізіңіз. 

F0 -2 мм қашықтықтағы көрсеткіштен NA апертура мәнін есептеңіз: 

 

NA=sin() =                            . 

 

Апертуралық бұрышты есептеңіз. А=56,7NA. Кестенің нәтижесі 

бойынша графиктер салыңыз.  

Нормаланған жиілікті есептеңіз: 

 



16 

 

2rа 

 
n 2 − n 2 1 2 

V =    = 
2rа NA 

                             
және формула бойынша талшық бойымен таралатын режимдердің шамамен 

санын анықтау: 

N =V 2 / 2 . 

6 кесте - pnm түбірлік мәндер 

m N Толқын түрі 
1 2 3 

0 2,405 5,520 8,654 E0n, H0n 
1 0,000 3,832 7,016 HE1n 

1 3,832 7,016 10,173 EH1n 

2 2,445 5,538 8,665 HE2n 

2 5,136 8,417 11,620 EH2n 

 

6 - кесте бойынша талшық бойымен таралатын толқындардың түрлерін 

анықтаңыз. 

 
3.5.6 Лазерлік диодты жарық шығаратын диодпен ауыстырыңыз. 

Зертханада тек 2 стендте қолданылады. Жоғарыда сипатталғандай өлшемдерді 
қайталаңыз. 

3.5.7 Нәтижелерді өңдеу. 
3.5.8 Есептеу нәтижелеріне сүйене отырып, сандық апертураның сорғы 

тогына тәуелділігін сызыңыз. Зерттелетін талшықтағы модалар санын 
есептеңіз. 

3.5.9 Операция бойынша қорытынды жасау үшін: сорғының тогы 
талшықтың сандық саңылауына қалай әсер етеді? Сәулелену көзі өзгерген кезде 
талшықтың сандық апертурасы қалай өзгереді? Бұл нәтижелер соңғы сигналға 
қалай әсер етеді? 

 

Бақылау сұрақтары: 

1) Талшықтың сандық апертурасы деп нені атайды? 

2) Апертуралық бұрыш деп нені атайды? 

3) Оптикалық талшықта жарықтың таралу принципі. 

4) Критикалық бұрыш дегеніміз не? 

5) Апертура бұрышы қандай параметрлерге тәуелді? 

6) Бір модалы талшық үшін апертураның бұрышының қолайлы шегі. 

7) Көп модалы талшықтың апертура бұрышының қолайлы шектері. 

8) Апертура бұрышы оптикалық талшықтың қандай сипаттамаларына 

әсер етеді? 

 

4 Зертханалық жұмыс № 4. Лазерлік диодтың когеренттілік 
дәрежесін зерттеу 

 

Жұмыстың мақсаты: ЛД сәулеленуінің ЛД қоздыратын оптикалық 



17 

 

талшықтардың көлденең қимасындағы интенсивтіліктің таралуын талдау 

арқылы сорғы тогына когеренттілік дәрежесінің тәуелділігін зерттеу. 

 

4.1 Жұмыстың тапсырмасы 

 

4.1.1 ЛД сәулеленуінің когеренттілік дәрежесінің сорғы тогына 

тәуелділігін ЛД қоздыратын оптикалық талшықтардың көлденең қимасындағы 

интенсивтіліктің таралуын талдау арқылы зерттеу. 

4.1.2 Талшықты-оптикалық байланыс желісіндегі мода шуының пайда 

болу себебін анықтаңыз. 

4.1.3 Оптикалық талшықтардың модалық құрамын олардың көлденең 

қимасындағы қарқындылықтың таралуынан зерттеңіз. 

 

4.2 Жұмысқа дайындық 

 

Бөлімдерді қайталаңыз: талшықты-оптикалық байланыс желісінің 

құрылымы, ЛД және ЖШД жарық сәулелену көздері, оптикалық 

талшықтардың модалық құрылымы. 

 

4.3 Пайдаланылатын жабдықтар 

 

1) Электрондық қуат көзі "сәулелендіргіштің қуат көзі". 

2) ЛД2 лазерлік диоды. 

3) ЮУ1 және ЮУ2 түзету құрылғылары. 

4) ВС көп модалы талшықты жарық өткізгіші. 

5) Электрондық осциллограф. 

 

4.4 Қысқаша мәлімет 

 

Тәжірибеде жүзеге асырылатын көздердегі генерация процесін 
оңтайландыру үшін олар өтпелі өндіріс кезінде жартылай өткізгіштердің 
біріндегі негізгі тасымалдаушылардың концентрациясы басқасына қарағанда 
едәуір жоғары болатынына көз жеткізеді. Шамалардың типтік мәндері 
келесідей: 

nn+ =10 24 (1/ м3) ; 
pp =10 22 (1/ м3). 

 
Әдетте nn+ және pp мәндерінің айырмашылығы соншалықты үлкен, 

сондықтан практикалық есептеулер үшін сорғы тогы негізінен p типті ЖӨ-ге 

электрондардың енгізілуіне байланысты деп санауға болады. n типті жоғары 

легирленген ЖӨ-ге тесіктерді енгізу таусылған қабаттан тыс көптеген негізгі 
емес тасымалдаушылардың (тесіктердің) пайда болуына әкелуі мүмкін. Олар 
жалпы сәулеленуге айтарлықтай үлес қоспай электрондармен 
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рекомбинациялайды. Нәтижесінде таусылған қабатқа енгізілетін 
электрондардың саны азаяды және сәулелену қарқындылығы төмендейді. 

Сәулеленуді құру үшін қолданылатын сору тогының үлесін сипаттайтын 

көздің сапасы әдетте "инжекция тиімділігі" деп аталатын инж параметрімен 

сипатталады. Бұл жағдайда ол электронды токтың толық токқа (электронды 

және тесік) ауысуы арқылы анықталады. Нақты құрылғыларда олар инж мәнін 
бірлікке жақындатуға тырысады, ол үшін төменде қарастырылатын арнайы 
технологиялық әдістер қолданылады. 

Сарқылу қабатына енгізілген электрондар тесіктермен 
рекомбинацияланады. Бірақ рекомбинацияның кез келген әрекеті фотонды 
жасауға әкелмейді. Электрондардың өткізгіштік аймақтан валенттік аймаққа 
радиациялық ауысуларымен қатар сәулеленбейтін ауысулар да жүреді, онда 
бөлінген энергия, мысалы, кристалдық тордың тербелісін құруға жұмсалады. 
Сайып келгенде, барлық сәулеленбейтін ауысулар сарқылу қабатының 
температурасының жоғарылауына әкеледі. Сарқылу қабатына енгізілген 

электрондарды қолдану тиімділігі эф параметрімен сипатталады, оны «ішкі 
кванттық ПӘК» деп атайды. Ол уақыт бірлігінде өндірілген фотондар санының 
сол уақыт аралығындағы рекомбинация оқиғаларының санына қатынасы 
арқылы анықталады. 

Фотондар шығару механизмі олардың кванттық-механикалық 
табиғатымен байланысты. Бұл бөлшектердің әрекеті келесідей. Электрон мен 
тесіктің радиациялық рекомбинациясының ықтималдығы және белгілі бір ЖӨ 

аймағында Еф энергиясы бар фотонның пайда болуы неғұрлым көп болса, 
соғұрлым көп энергиямен бірдей бөлшектер саны осы нүктенің маңында бар. 
Рекомбинация әрекеті фотондардың әсерінен орын алады. Осылайша, 
индукцияланған сәуле пайда болады. 

Бұл жағдайда барлық шығарылған фотондар бірдей энергия мен 
импульске ие болады. Осылайша бөлшектер тізбекте бірінен соң бірі тізіліп 

тұрады деп ойлауға болады. Толқындық көзқарас бойынша олар к ақырғы 
уақыт аралығында болатын оптикалық толқынның сегментін құрайды. Осы 
аралықта оны «дерлік» монохромат деп санауға болады, өйткені амплитудасы, 
жиілігі мен фазасы уақыт бойынша анықталады және өзгермейді (осы 
аралықта). 

к мәні сәулелену көзінің когеренттік уақытын анықтайды және оның 
негізгі параметрлерінің бірі болып табылады. Ұзындық ұғымы онымен 
байланысты. 

lk когеренттілігі, ол «дерлік» монохроматикалық толқынның қалыптасқан 
сегментінің когеренттік уақыт ішінде өтетін қашықтығы ретінде анықталады: 

 
lk = к ∙с, 

 

мұнда с = 3 ∙10 8 м/с – жарық жылдамдығы. 
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4.5 Жұмыстың орындалу тәртібі 

 

Оптикалық талшықтардың модалық құрамын олардың көлденең 

қимасындағы қарқындылықтың таралуынан зерттеу үшін келесі әрекеттерді 

орындаңыз. 

4.5.1 «Сәулелендіргіштің қорек көзі» электронды блогының басқару 

элементтерін бастапқы күйіне орнатыңыз. 

4.5.2 «Iн шектерін өзгерту» батырмасы, 50 мА күйіне орнатылған. 

4.5.3 Электрондық осциллографтың алдыңғы панеліндегі батырманы 

басу арқылы қуат көзін қосыңыз. Бұл жағдайда жылынғаннан кейін монитор 

экранының әлсіз жарқылы байқалады. 

4.5.4 Монитор экранында пайда болған жарқыраған жерді қадағалап 

отыру үшін потенциометрлерді пайдаланып, сорғы тогының мәнін тегіс 

арттырыңыз. Сорғының ток күші Iн алдыңғы зертханалық жұмыс кезінде 

анықталған шекті мәннен аз болғанда, монитор экранында біркелкі 

жарықтандырылған жарық нүктесі байқалуы керек. Өрнек тұрақты, бұл 

талшықтың әртүрлі режимдері арасында ешқандай кедергі болмайтындығын 

көрсетеді. 

                                                      

                                                     7 сурет – Спекл сурет 

 
Сорғы тогының одан әрі өсуі монитор экранында дақтар құрылымының 

пайда болуына әкелуі керек - талшықпен жарықтандырылған аймақ ішінде 
қараңғы жерлермен шектелген жеке кішкентай жарқын дақтар байқалуы керек. 
Олардың позициясы тұрақсыз және кездейсоқ ауытқуларға ұшырайды. Бұл ЛД 
сәулеленудің когеренттілігіне байланысты. 

Талшықтың ұшынан сәулеленудің дақтар құрылымының пайда болуына 
сәйкес келетін Iп3 сорғы тогының мәнін анықтаңыз. Өлшенген шаманы Iп1 шекті 
токпен және лазерлік сәулеленудің поляризациялық қасиеттерінің пайда 
болуына сәйкес Iп2 мәнімен салыстырыңыз. Бұл шамалар ертерек зертханалық 
жұмыста анықталған. Барлық ағымдағы мәндер тәжірибелік дәлдікке сәйкес 
келуі керек. 

4.5.5 Оптикалық көзден шығатын сәулеленудің когеренттілік дәрежесі 
зерттеліп отырған қайнар көзімен қоздырылған талшықтың соңында байқалған 
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дақтар құрылымының контрастынан бағаланады. Бағалауды көп модалды 
талшықтың соңынан бастап сәулелену үлгісін талдау арқылы жүзеге асыруға 
болады. Осциллограф сәулелену заңдылығын талдау үшін қолданылады. Бұл 
жағдайда оның экранында байқалған осциллограмм қимадағы 
қарқындылықтың таралу заңын қайталайды. 7 - суретте монитор экранында 
бақыланатын талшықтың жарық ұшының жоғары сапалы кескіні көрсетілген 
және кескіннің ерекшеленетін сызықтары белгіленген. Сондай-ақ, осциллограф 
экранында байқалған, белгіленген сызықтарға сәйкес осциллограммалар 
көрсетіледі. Белгіленген сызықтың нөмірі осциллографтың алдыңғы панелінің 
оң жақ жоғарғы бөлігіндегі электронды тақтада көрсетіледі. Таңдалған жолдың 
нөмірін өзгертуге мүмкіндік беретін «өрескел», «дәл» тұтқалар да бар. 
Таңдалған жолдың санын минимумнан максимумға дейін өзгерту арқылы 
монитор экранында байқалған кескінді тігінен сканерлеуге болады. ЛД2 
лазерлі диодының когеренттілік дәрежесін сапалы бағалауды мультимодты 
талшықтың көмегімен жүргізуге болады. Бұл қондырғыда талшықтарды 
қоздыру үшін толқын ұзындығы λ = 0,67 мкм болатын көз пайдаланылатынын 
есте ұстаған жөн. 

 

 

 

 

    Бөлектелген жолдар                    Осциллограммалар 

8 сурет 

 

4.5.6 Осциллографтың қуаты. Когеренттілік дәрежесін монитор 
экранында байқалған интерференция үлгісінің контрастымен өлшеу керек. Бұл 
талшықтың жекелеген режимдерінің кедергілерінің нәтижесі, олардың 
әрқайсысы басқаларға қарағанда басқа жолмен жүріп өтіп, соңына түседі. Есте 
сақтау керек, кез келген, тіпті талшықтың ең кіші деформациясы осы жолдың 
өзгеруіне әкеледі, бұл интерференция нәтижесінің өзгеруіне әкеледі. 
Нәтижесінде кедергілер сұлбасы тұрақты болып қалмайды. Сондықтан өлшеу 

Монитордағы сурет 
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жүргізген кезде зерттелетін талшыққа әсерді болдырмауға тырысу керек. 
Келесі амалдарды орындаңыз. 

4.5.7 Лазерлік диодтың сорғы тогының мәнін 19 мА-ға теңестіріңіз. 

Сорғының тогы алдыңғы панельдегі құрылғы арқылы бақыланады. Бұл 

жағдайда оның сәулеленуі когерентті болып танылады және монитор 

экранында дақтар сызбасы байқалуы керек. 

Бұл жағдайда осциллограф экранында осциллографты байқау керек, 

оның шамамен көрінісі 9, а - суретте көрсетілген. Егер кескінде шамадан тыс 

контраст болса, толқын формасы 9, б - суретке ұқсас болады. Бұл жағдайда 

зерттелетін талшыққа енгізілетін сәулелену көзінің оптикалық қуатының үлесін 

азайту қажет. 

4.5.8 Осциллограммада «қара» деңгейдің орналасуын белгілеңіз (9, а 

сурет) және одан талшықтың аяғындағы жарық нүктесінің ішіндегі минималды 

рмин мен максималды рmax деңгейіне сәйкес келетін деңгей санаңыз. 

Осциллограф экранында белгіленген бөлімдерде кері санақ жасаңыз. Өлшеу 

деректерін 7 - кестеге енгізіңіз. 

Iн мәнін 7 - кестенің бірінші бағанына енгізіңіз. 

9 сурет 

7 кесте - Лазерлік диодтың когеренттілік дәрежесін өлшеу 
Iн (мА) 15 мА 17 мА 20 мА 22 мА 

рmin (дел)     
рmах (дел)     

γ     

 
4.5.9 Оқытушы көрсеткен қадаммен сорғы тогының мәнін кему бағытына 

өзгертіңіз. Iн әр тіркелген мәні үшін pmin және pmax мәндерін анықтаңыз. 
Осциллограф экранында белгіленген бөлімдерде кері санақ жасаңыз. Өлшеу 
деректерін 7 - кестеге енгізіңіз. Сорғының тогы азайған кезде кескіннің 
жарықтығы да төмендейді. 

4.5.10 Нәтижелерді өңдеу 

 

         Қара  
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Өлшеу мәліметтерінен когеренттілік дәрежесінің мәнін формула 
бойынша есептеңіз: 

γ = (рmax - рmin )/ (рmax + рmin ). 

 

γ (Iн) когеренттік коэффициентінің сорғы тогына тәуелділігін 

құрастырыңыз.   
4.5.11 Зертханалық жұмыс бойынша қорытынды жасау. 

Студенттердің назарын талшықты-оптикалық байланыс желілерінде 

режим шуының пайда болу себептеріне аудару, ЮУ1, ЮУ2 туралау 

құрылғысымен жұмыс істеу дағдыларын алу; оптикалық талшықтардың 

көлденең қимасындағы қарқындылықтың таралуын талдау бойынша 

қорытынды жасау. 

 

Бақылау сұрақтары: 

1) «Инжекция тиімділігі» ретінде сипатталатын қандай параметр бар? 

2) «Ішкі кванттық тиімділік» ұғымын түсіндіріңіз. 

3) Сорғы тогының жоғарылауына байланысты бүрку тиімділігі қалай 

өзгереді? 

4) Монохроматикалық емес сәулелену ЛД немесе ЖШД-қа тән? 

5) Мода шуының себебі неде? 

6) Мода шуының пайда болуын қалай болдырмауға болады? 

7) Қандай жарық көзі когерентті деп аталады? 

8) Сорғының тоғы сигналдың когеренттілігіне қалай әсер етеді? 

 
5 Зертханалық жұмыс № 5. Оптикалық рефлектометрмен жұмыс 

істеу дағдыларын алу 

 

Жұмыстың мақсаты: оптикалық рефлектометрмен өлшеу дағдыларын 

қалыптастыру. 

 

5.1 Жұмыстың тапсырмасы 

1. Техникалық құжаттаманы оқыңыз. 

2. Рефлекторометрдің жұмыс істеу принципін оқып үйреніңіз. 

3. Оптикалық жолды өлшеңіз. 

4. Диаграмманы ашыңыз. 

 

5.2 Алдын - ала дайындық 
Құрылғының нұсқаулығын оқыңыз. Кері шашу әдісін зерттеңіз. 

 

5.3 Пайдаланылатын жабдық 

1. Рефлектометр. 

2. Оптикалық талшықтың катушкасы 10 метр. 

3. Оптикалық талшықтың катушкасы 3 метр. 

4. Өтпелі розеткалар. 
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5.4 Қысқаша мәлімет 

 
Оптикалық уақыт доменінің рефлектометриясының принципі (OTDR-

Optical Time Domain Reflectometry) талшыққа белгілі бір ұзақтықтағы 
оптикалық импульсті енгізуден және кірістегі шағылысқан сигнал деңгейін 
өлшеуден тұрады. Шағылған сигнал уақыт бойынша экспоненциалды түрде 
ыдырайды, сондықтан логарифмдік форматта сигнал деңгейінің 
арақашықтыққа қатысты графигі болып табылатын OTDR ізі көрсетіледі. 

Оптикалық талшықтағы барлық біртектілік (түйіндер, макробрендтер, 
коннекторлар және т.б.) шағылысқан сигналға тән бұрмалауларды енгізеді. 
Оптикалық талшықтың типтік OTDR ізі 10 - суретте көрсетілген. 

 

 
Ара-қашықтық, (км) 

 

10 сурет - Рефлектограмманың үлгісі 

 
Шағылысқан сигнал деңгейін өлшеу нәтижелерін өңдеу рефлектометрге 

келесі шамаларды анықтауға мүмкіндік береді: 

−  бұл өшу; 

−  гетерогенділікке дейінгі қашықтық; 

−  оптикалық сызықтың белгілі бір сегментіндегі және 
гетерогенділіктегі шағылысу деңгейі. 

 

5.5 Жұмыстың орындалу тәртібі 

 

5.5.1 Сұлбаны жинау (11 сурет). 
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11 сурет – Зертханалық қондырғының сұлбасы  

 
Бір режимді талшықтың әлсіреу коэффициентін өлшеңіз. Ол үшін 

оптикалық рефлектрометрдің шығуын ұзындығы 10 км болатын талшықты-
оптикалық ұяшықтың бір модалы кабелінің кірісіне қосу үшін RS типті 
қосқыштары бар бір модалы оптикалық кабельді (сары қорғаныс қабығы) 
пайдаланыңыз. 

Құрылғыны қосыңыз (құрылғының нұсқауларын қараңыз). 

 

12 сурет – Алдыңғы панель 

 
Негізгі мәзірден «Рефлектометр» режимін таңдаңыз. Режим талшықты-

оптикалық сызықтың рефлектограммасын алуға, шағылысатын және 
шағылыспайтын біртектілікке дейінгі қашықтықты анықтауға, сызықтардың 
әлсіреуін, дәнекерлеу және оптикалық қосқыштардың сапасын анықтауға 
арналған. 
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13 сурет - Мәзір 

 
Жолды өлшеу параметрлерін орнату үшін рефлектор режиміне өтіңіз. 

Мәзір элементтері бойынша жылжу көрсеткілерді қолдану арқылы жүзеге 

асырылады. =1,3 мкм, =1,5 мкм өлшегіңіз келетін толқын ұзындығын 
таңдаңыз. «Сызық ұзындығы» параметрін «авто» режимінде орнату 
ұсынылады. Импульстің ұзақтығы «Зонд.Имп.» жолында орнатылады. 

 

 
14 сурет - Өлшеу параметрлерін орнату 

 
МАҢЫЗДЫ! Рефлектометрдің коннекторын желіге қосқанда, желіде 

сигнал жоқтығына көз жеткізіңіз. Желіде қатты сигналдың болуы 
құрылғының дұрыс жұмыс істемеуіне әкелуі мүмкін. 

Іске қосу үшін "S" түймесін басыңыз. Өлшеу уақыты белгіленген 
жинақтау уақытына тең. Егер құрылғы жақын аймақта сапасыз кіріс 
коннекторын тапса, онда индикаторда "Вх.разьем:???" пайда болады. Кіріс 
коннекторы мен кабель қосқыштарының таза екеніне көз жеткізіп, өлшеулерді 
қайталаңыз. 

 

 
15 сурет - Өлшеуді бастау 
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Өлшеу процесінде экранда аралық өлшеу нәтижелері, ал төменгі жолда 
өлшеу басталғаннан бастап уақыт көрсетіледі. 

 

16 сурет - Өлшеу процесі 
 

Рефлектограмманы қарау режимінде құрал экранында мыналар 

көрсетіледі: рефлектограмма, курсор және ақпараттық жол (17 сурет).  

 

 

Ақпараттық жолда: жолдың басынан жүгіргіге дейінгі қашықтық, 

салыстырмалы тозу (сызықтың жүгіргіге дейінгі бөлігінде), өлшеу диапазоны 

километрмен көрсетіледі. Индикатордың жоғарғы оң жақ бұрышында дБ-да 

тігінен масштаб көрсетіледі. 

17 сурет – Рефлектограмманы қарау 

 
Сызық параметрлерін өлшеу. 
Құрылғы желінің гетерогенділігінде сызықтық өшу мен жоғалтуды, 

сондай-ақ оқиғалар арасындағы қашықтықты өлшеуге мүмкіндік береді. Сызық 
параметрлерін өлшеу режиміне өту үшін құрылғының алдыңғы жағындағы 
түймені басыңыз. 

Меңзер орнатылған жерде қатты тік сызық түрінде белгі пайда болады. 
Жоғарғы сол жақ бұрышта белгі мен курсор арасындағы аралықта сызықтың 
погондық сөнуі көрсетіледі. Ақпараттық жолда белгі мен курсор арасындағы 
қашықтық және екі нүкте арасындағы өшу көрсетіледі (18 сурет) 



27 

 

 

18 сурет - Сызық параметрлерін өлшеу 

 
Рефлектограмманы сақтау үшін "S" батырмасын басыңыз. Дисплейде 

Файл атауы, түсініктеме жолы және экрандағы пернетақта пайда болады. 

 

 

 

 

 

 

19 сурет - Рефлектограмманы сақтау 

 

Рефлектограмма Bellcore форматында жадта сақталады. Сақтағаннан 

кейін экранның бірінші жолында сақталған рефлектограмманың жад 

ұяшығының Файл атауы туралы ақпарат пайда болады. Төменде түсініктеме, 

рефлектограмма параметрлерінің мәндері және график көрсетілген. Төменгі 

жолда бос ұяшықтар саны және жад ұяшықтарының жалпы саны көрсетіледі. 

Рефлектограммамен жұмысқа оралу үшін        батырмасын басыңыз. 
Нәтижелерді өңдеу. Рефлектометр экранынан алынған кері шашырау 

қисығы бойынша: трассаның ұзындығын, зондтайтын оптикалық талшықтың 
жалпы және километрлік жоғалуын; динамикалық диапазонды және "өлі 
аймақты" ыдырау бойынша анықтаңыз, нәтижелерді кестеге енгізіңіз. 

Ұзындығы 10 км ОТ катушкасының кірісі мен шығысын өзгертіңіз және 
жоғарыда сипатталғандай барлық өлшеулерді жасаңыз. Нәтижелерді кестеге 
енгізіңіз. Алынған нәтижелерге талдау жасаңыз. 

 

8 кесте – Нәтижелердің сараптамасы 

Бастапқы мәндер Бағыты 
басы→аяғы 
=1,3 мкм 

Бағыты 
басы→аяғы 
=1,5 мкм 

Бағыты 
аяғы→басы 
=1,3 мкм 

Бағыты 
аяғы→басы  
=1,5 мкм 

Оптикалық 
талшықтың 
ұзындығы, км 
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Ортақ жоғалулар, 
дБ 

    

Километрлік 
жоғалулар, дБ/км 

    

Сөну бойынша өлі 
аймақ, м 

    

Динамикалық 
диапазон, дБ 

    

 
Рефлектограмманы сәйкестендіріңіз. 
Ықтимал ыдырау ауқымын анықтаңыз. Бұл параметр желідегі оптикалық 

қуаттың жоғалу ауқымын анықтайды. 
Өлі аймақты анықтаңыз. Бұл параметрдің екі мәні бар: бірінші қосылымға 

дейінгі өлі аймақ екі қосқышты ажыратуға қажетті ең аз қашықтықты 
анықтайды, ал бірінші дәнекерлеу түйініне дейінгі өлі аймақ бір шағылысқан 
түйінді ажыратуға қажетті ең аз қашықтықты анықтайды.  

 

Бақылау сұрақтары: 

1) Рефлектометрдің сұлбалық сызбасын салыңыз. 

2) Рефлектограммадан динамикалық диапазон қалай анықталады? 

3) Релей әлсіреудің қандай түрін атайды? 

4) Сіз ұғымды - ықтимал әлсіреу диапазонын қалай түсінесіз? 

5) Оптикалық рефлектометр көмегімен қандай сипаттамаларды 

өлшеуге болады? 

6) Рефлектограммадан сызық үзілісі қалай анықталады? 

7) Рефлектометр қандай толқын ұзындықтарында жұмыс істейді? 

8) Құрылғының қалай жұмыс істейтінін түсіндіріңіз. 

 

6 Зертханалық жұмыс № 6. «Ажырайтын жалғағыштардың 

сипаттамаларын зерттеу» 

  

Жұмыстың мақсаты: 

          - «Топаз-3000» оптикалық тестермен жұмыс жасау; 

- сандық аппертура көлеміне тәуелді оптикалық разеткадағы екі 

жарықтандырғыштың бекітпелерін байланыс орната отырып, өшулікті 

анықтау. 

  

6.1Алдын ала дайындық 

  

«Ажырайтын және ажырамайтын қосылыстардағы өшу» тақырыбы 

бойынша теориялық мәліметтерді оқу. «Топаз-3000» өлшеу құралына 

арналған нұсқауды оқу. Зертханалық жұмысты орындау үшін есеп беру 

үлгісін жасау. 
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Теориялық мәліметтер. 

Оптикалық желінің әрбір торабында оптикалық кәбіл 

жарықтандырғышының оптикалық сұлба элементтеріне қосылу мүмкіндігі 

қамтамасыз етілуі керек. Бұл үшін әдетте ажырайтын жалғағыштар 

қолданылады. Жарықтандырғыштың оптикалық сұлба элементтеріне қосылу 

ыңғайлылығы коммутациялық қорап, панель, таратушы шкафтар және 

кросстарды пайдалануға дейін жетеді. Торапта оптикалық разеткалар мен 

оптикалық кәбілдерді бекіткіш элементтер орналасады. Талшықты кәбіл 

жарықтандырғыштары оптикалық ажыратқыштармен (коннекторлармен) 

жабдықталады және олардың көмегімен  коммутациялар жүргізіледі. 

Қазіргі уақытта оннан астам коннектордың (ажыратқыштар) түрлері бар 

және оларды бір-бірінен жалғастырғыштың типі мен оларды фиксациялау 

амалы бойынша ажыратуға болады. Біршама көп тараған коннектордың 

келесіндей типтері бар (20 сурет): 

 
20 сурет 

 

- FC, цилиндрлік формада және ойма арқылы бекітілген; 

- SC, тік бұрышты формада және push – pull типті фиксаторы бар ілгек 

түрінде бекітілген. 

Оптикалық элементтерді өзара байланыстыру үшін қолданылатын 

талшықты шнурлар осындай коннекторлармен жабдықталады және олардың 

ұзындығы 1-3 метр болады. Жалғағыш шнурдың соңында бір типті 

коннекторлар (FC-FC, SC-SC) орналастырылады. Орталықтандырылған 

элементтер орналасқан әртүрлі типтегі корпустары бар элементтерді өзара 

байланыстыру үшін өтпелі талшықты шнурлар қолданылады. Олардың 

соңына әртүрлі типтегі коннекторлар (FC-SC) қондырылады. 

Әртүрлі типтегі коннекторлары бар аяқталған волоконды шнурларды 

байланыстыруды қамтамасыз ету үшін оларға сәйкес разеткалар өңдеп 

шығарылды. Олардың корпусы белгілі типті коннекторы бар екі түйіскен 

талшықты шнурды беріктіретіндей есептеліп шығарылған. 2-суретте FC-FC, 
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SC-SC типті разетканың сыртқы көрінісі. Әртүрлі типтегі коннекторлармен 

жабдықталған волоконды шнурларды байланыстыру үшін SC типті өтпелі 

разетка қолданылады. 

 
  

21 сурет 

6.2 Зертханалық жұмысты орындауға арналған тапсырмалар 

  

6.2.1 Оқытушыдан құрылғылар кешенін алу: сәулелену көзі, 

коннекторлардың белгілі түрлерінің талшықты сым, «Топаз-3000» оптикалық 

қуатты өлшеуіш. 

6.2.2 «Топаз-3000» құралын пассивті және активті құраушылардағы 

өшулерді өлшеу үшін дайындау. 

6.2.3 22 - суреттегі зертханалық қондырғының сұлбасын жинау. 

  

6.3 Жұмыстың орындалу тәртібі 

  

Ескерту! Волоконды шнурды өлшеген сайын пайдалану алдында оларды 

бекітпесінен қорғаушы қақпақтарды шешу қажет. Волоконды шнурмен 

жұмысты аяқтағаннан соң міндетті түрде олардың бекітпесінен шешілген 

қорғаушы қақпақты кигізу керек. Оптикалық тестерды өлшеген сайын 

пайдалану алдында коннектордың бекітпесінен қорғаушы қақпақтарды 

шешу қажет және оларды тез арада талшықты шнур коннекторы арқылы 

байланыстыру керек.  Өлшеулер аяқталған соң міндетті түрде қорғаушы 

қалпақтарды өз орнына орнату керек. 

 
 22 сурет - Зертханалық қондырғының сұлбасы 

 6.3.1 «Шашыратушының қорек көзі» электронды блогына басқару 

органдарын бастапқы жағдайға орнату керек: 

- потенциометр «реттеуіш» ұстағышын сағат тіліне қарсы шеткі 

жағдайға қою; 

- батырманы «режим» өшіріп-қосқышты «қуат» жағдайына қою, 

сәйкесінше жазуы бар батырманы басу; 

- «желі» тумблерін қосыңыз. Осы кезде оның жарықтандырғышы 
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жанады. 

Басқару органдарының берілген жағдайында электронды блок 

оптикалық шығыста үзіліссіз модуляцияланбайтын оптикалық шашыраумен 

қамтамасыз етеді. Оның қуаты потенциометрде «реттеуіш» арқылы реттеледі. 

Сандық таблода бақылау фотодиодының лазерлі модуліне орнатылған 

фототокқа пропорционалды көрсеткіштер бейнеленеді. 

6.3.2 Лазердің жұмысқа қабілеттілігін тексеріңіз. Ол үшін потенциометр 

«реттеуіш» ұстағышын сағат тілі бағытында бұрыңыз. Осы кезде сандық 

таблодағы қөрсеткіш өсуі керек, ол лазердің жөнделгендігі туралы 

куәландырады. 

6.3.3 Кнопкалы «режім» өшіріп-қосқышты «тоқ» жағдайына қойыңыз, 

сәйкесінше жазуы бар кнопканы басу. Осы кезде сандық таблода лазерлі диод 

(ток) арқылы өтетін токтың мәндері бейнеленеді. 

6.3.4 «Шашыратушының қорек көзі» электронды блогында бірмодалы 

FC/UPC-FC/UPC (қорғау қабығы сары түсті) шнурының көмегімен 

«оптикалық шығыспен» оптикалық тестердың кірісін байланыстырыңыз. 

6.3.5 Оптикалық тестерді қосыңыз және оның беттік панеліндігі mvt, 

dbm, db батырмаларын басу арқылы абсолютті мәндерді өлшеу режиміне 

ауыстырыңыз. Тестерді беттік панеліндігі λ кнопкасын басу арқылы 1,3 мкм 

толқын ұзындығындағы өлшеу режиміне орнатыңыз.  Қажет болса аспаптың 

сипаттамасын пайдаланыңыз. 

6.3.6 Потенциометр «реттеуішінің» көмегімен «Шашыратушының 

қорек көзі» электронды блогында аспап бойынша 0,5 мА-ге жуық оптикалық 

қуат шамасын орнатыңыз. Осы мәнді кестенің сәйкес ұяшығына жазып 

алыңыз.Кейінгі есептеулер кезінде бұл мән өзгермеуі қажет. 

  

8 кесте - Желідегі әртүрлі типті жарықтандырғыштардың  түйісуінен 

пайда болған өшуліктер 

Р (дБ) SM-SM (дБ) SM-МM (дБ) 

Р SM=     

  МM-МM (дБ) МM-SM (дБ) 

Р МM=     

  

6.3.7 Оптикалық тестерді mvt, dbm, db батырмаларын қажетінше басып 

қуатты өлшеуге сәйкес келетін жұмыс режиміне орнатыңыз. Осы кезде аспан 

кірісіне келіп түсетін оптикалық қуат деңгейі нөлдік деңгей (- 75дБ=0) деп 

саналады. Оның дисплейінді - 45 дБ жақын мән пайда болады. 

6.3.8 «Шашыратушының қорек көзі» электронды блогында бірмодалы 

FC/UPC-FC/UPC (қорғау қабығы сары түсті) шнурының көмегімен 

«оптикалық шығыспен» штативте орналасқан (22  сурет). FC-UPC-

SM жалғаушы оптикалық разеткамен байланыстырыңыз. Оптикалық 

разетканың қарама-қарсы бөлігін бірмодалы FC/UPC-FC/UPC (қорғау қабығы 

сары түсті) шнурының көмегімен оптикалық тестердің кірісімен 

байланыстырыңыз. Оның дисплейінде екі бірмодалы жарықтандырғыштарды 
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байланыстыруға сәйкес келетін желідағы мәні пайда болады. Мәндер дБ-мен 

белгіленеді және сандық апертурасының мәні бірдей. Бұл мәнді 8-кестенің 

SM-SM ұяшығына енгізіңіз (екі бірмодалы жарықтандырғыштардың түйісуі). 

6.3.9 Көпмодалы (FC/PC-FC/PC, қорғау қабығы сарғылт түсті) 

оптикалық тестер кірісі мен оптикалық разетканы байланыстырушы 

оптикалық FC/UPC-FC/UPC шнурынды ауыстырыңыз. Бірмодалы және 

көпмодалы жарықтандырғыштарды байланыстыруға сәйкес 

келетін оптикалық тестердің дисплейінде өшулікті (7 т.) белгілеп алыңыз. 

  

Ескерту! Бұл жағдайда сандық апертурасы әртүрлі мәнді екі 

жарықтандырғыштың байланысы талданады. Шынайы желіда бірмодалы 

және көпмодалы жарықтандырғыштарды байланыстыру ерекше 

жағдайларда ғана қолданылады. 

  

Байланыстыру кезіндегі жоғалулар сандық аппертура шамасының 

әртүрлілігімен келісілген. 8 - кестенің SM-MM ұяшығына өлшенген мәнді 

енгізіңіз. 

6.3.10 «Шашыратушының қорек көзі» электронды блогында 

«оптикалық шығыспен» оптикалық разетканы  байланыстырушы талшықты 

FC/UPC-FC/UPC (қорғау қабығы сары түсті) шнурын ажыратыңыз.  

6.3.11 Талшықты FC/PC-FC/PC шнурын оптикалық тестерден 

ажыратыңыз. 

6.3.12 «Шашыратушының қорек көзі» электронды блогында көпмодалы 

FC/PC-FC/PC (қорғау қабығы сарғылт түсті) шнур көмегімен «оптикалық 

шығыспен» оптикалық тестердың кірісін байланыстырыңыз. Осы кезде 

шығыс коннекторда талшықты шнур арқылы келіп түсетін оптикалық қуат 

деңгейі лазерлік диодтың (ол электронды блоктың ішінде орналасқан) 

бірмодалы жарықтандырғышы мен көпмодалы жарықтандырғышы 

арасындағы шартты байланыс өзгеруіне байланысты өзгереді. 

6.3.13 Оптикалық тестерді оның беттік панелінде орналасқан mvt, dbm, 

db батырмаларын басу арқылы қуаттың абсалютті мәндерін өлшеу режіміне 

ауыстырыңыз. 6.3.6 және 6.3.7 пунттерінде қарастырылған іс-әрекетті 

қайталаңыз. 

6.3.14 «Шашыратушының қорек көзі» электронды блогында көпмодалы 

FC/PC-FC/PC  (қорғау қабығы сары түсті) шнурының көмегімен «оптикалық 

шығыспен» FC-FC/UPC жалғастырушы оптикалық разеткамен 

байланыстырыңыз.  Оптикалық разетканың қарама-қарсы бөлігін көпмодалы 

FC/UPC-FC/UPC (қорғау қабығы сары түсті) шнурының көмегімен оптикалық 

тестердің кірісімен байланыстырыңыз. Оның дисплейінде екі 

бірмодалы жарықтандырғыштарды байланыстыруға сәйкес келетін желідегі 

мәні пайда болады. Мәндер дБ-мен белгіленеді және сандық апертурасының 

мәні бірдей. Бұл мәнді 8 - кестенің МM-МM ұяшығына енгізіңіз (екі 

көпмодалы жарықтандырғыштардың түйісуі). 

6.3.15 Бірмодалы оптикалық тесттер кірісі мен оптикалық разетканы 
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байланыстырушы оптикалық (FC/UPC-FC/UPC, қорғау қабығы сары түсті) 

шнурынды ауыстырыңыз. Бірмодалы және көпмодалы 

жарықтандырғыштарды байланыстыруға сәйкес келетін оптикалық тестердің 

дисплейінде өшулікті белгілеп алыңыз. 

  

Ескерту! Бұл жағдайда сандық апертурасы әртүрлі мәнді екі 

жарықтандырғыштың байланысы талданады. Шынайы желіда бірмодалы 

және көпмодалы жарықтандырғыштарды байланыстыру ерекше 

жағдайларда ғана қолданылады. 

  

Байланыстыру кезіндегі жоғалулар сандық апертура шамасының 

әртүрлілігімен келісілген. 8 - кестенің MM - SM ұяшығына өлшенген мәнді 

енгізіңіз. 

6.3.16 «Шашыратушының қорек көзі» электронды блогында 

«оптикалық шығыспен» оптикалық разетканы  байланыстырушы волоконды 

шнурды ажыратыңыз.  

6.3.17 Оптикалық тестердің кірісі мен оптикалық разетканы 

байланыстырушы талшықты шнурды ажыратыңыз. 

6.3.18 Байланыстырушы және өтпелі разеткалардың басқа түрлері 

FC/UPC-SC/UPC, FC/UPC-SG/UPC үшін  (оқытушының нұсқауы бойынша) 

барлық өлшеулерді қайталаңыз. Элементтерді байланыстыру үшін сәйкес 

келетін талшықты байланыстырушы және өтпелі шнурларды пайдаланған 

жөн. (FC/UPC-FC/UPC, FC/PC-FC/PC, FC/UPC-SC/UPC, FC/PC-SC/PC). 

 

6.4 Жұмыстың қорытындысы 

 

Өлшеу кезіндегі барлық нәтижелерді салыстыру және ең аз жоғалуы бар 

байланыстырушы разетканы таңдау.  

Әртүрлі диаметрдегі оптикалық талшықтырды байланыстыру кезінде 

туатын жоғалуларды түсіндіріңіз. 

  

Бақылау сұрақтары: 

1. Өшуге анықтама беру. 

2. Жоғалулардың негізгі түрлері 

3. Қандай қосылулар ажырайтын байланыстар бола алады? 

4. Пассивті оптикалық компоненттерді атаңыз. 

5. Ажырайтын байланыстардың түрлері мен конструкцияларын атаңыз. 

6. Қосылыстағы рұқсат етілген жоғалулар. 

7. Бірмодалы және көпмодалы оптикалық талшықты байланыстыру 

кезіндегі рұқсат етілген жоғалулар. 

8. Ажырайтын байланыстар қайда қолданылады? 
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7 Зертханалық жұмыс № 7. «Аттенюаторлардың сипаттамаларын 

зерттеу» 

 Жұмыстың мақсаты: 

           - «Топаз» оптикалық қуатымен өлшеулер кезінде жүмысқа бейімделу; 

- бірмодалы және көпмодалы жарықтандырғыштар үшін оптикалық 

розетка негізінде тұрақты аттенюаторға енгізілген өшулікті өлшеу; 

- бірмодалы және көпмодалы жарықтандырғыштар үшін оптикалық 

розетка негізінде тұрақты аттенюаторға және аттенюаторды бұрыштауға 

енгізілген өшулікті өлшеу. 

  

7.1 Алдын ала дайындық 

 

«Пассивті оптикалық компоненттер» тақырыбы бойынша теориялық 

материалды оқу. 

  

Теориялық мәліметтер 

Жоғарыда қарастырылған ажырайтын құсылулар басқа тура 

детектрленген оптикалық сигналдары бар оптикалық жүйе желілерінде 

белгіленген және қайта орнатылатын аттенюаторлар жиі қолданылады. 

Аттенюаторлар бір жарықтандырғышта желімен тарату үшін оларды 

біріктірмес бұрын әртүрлі оптикалық көздерден сигналдардың деңгейін 

сәйкестендіру үшін қолданылады. Бұл элементтер оптикалық разеткалар 

немесе оптикалық коннекторлар негізінде жасалады. Мұндай разетканың 

орталықтандыру элементінің конструкциясы жарықтандырғыштардың соңғы 

түйіскен нүктелерінде белгіленген және реттелетін әуелік саңылаудың S  бар 

болуын қамтамасыз етеді (23 сурет). Саңылаудың үлкендігі аттенюаторға 

енгізілген өшулікті анықтайды. 

 
 23 сурет - Зертханалық  қондырғының сұлбасы 

23 - суретте FC-FC оптикалық розетка негізіндегі ауыспалы 

аттенюатордың эскизі келтірілген. Енгзілетін α өшуліктің реттегіші пішінді 1-

гайканың (23 сурет) айналуның көмегімен, ал бақылау оптикалық тестер 

көмегімен пайда болады. 2-бақылау гайкасы реттегіштің жағдайын белгілеп 

алады, ол таңдалған өшулікте кездейсоқ механикалық іс-әрекеттер 

нәтижесінде өзгеру мүмкіндігін болдырмайды. Аттенюатор бекіткіші 3-тесік 
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арқылы жүзеге асады. 

Зертханалық макетте 2-бақылау гайка қимылдамайтындай бекітілген, ол 

қосымша мүмкіндіктерсіз 1-реттегіш гайканың айналуы мен енгізілген 

өшулікті өшіруге мүмкіндік береді. Айнымалы аттенюатордың бұзылмауын 

болдырмау үшін  дБ кем және дБ артық мән орнату қажет емес. 

  

7.2 Зертханалық жұмысты орындауға арналған тапсырмалар 

 

7.2.1 Оқытушыдан құрылғылар кешенін алу: сәулелену көзі, 

коннекторлардың белгілі түрлерінің талшықты сым, «Топаз-3000» оптикалық 

қуатты өлшеуіш. 

7.2.2 «Топаз-3000» құралын пассивті құраушылардағы өшулерді өлшеу 

үшін дайындау. 

7.2.3 Зертханалық қондырғының сұлбасын жинау. 

 

7.3 Жұмысты орындау тәртібі 

  

Ескерту! Талшықты шнурды өлшеген сайын пайдалану алдында оларды 

бекітпесінен қорғаушы қақпақтарды шешу қажет. Талшықты шнурмен 

жұмысты аяқтағаннан соң міндетті түрде олардың бекітпесінен шешілген 

қорғаушы қақпақты кигізу керек. Оптикалық тестерды өлшеген сайын 

пайдалану алдында коннектордың бекітпесінен қорғаушы қақпақтарды 

шешу қажет және оларды тез арады талшықты шнур коннекторы арқылы 

байланыстыру керек.  Өлшеулер аяқталған соң міндетті түрде қорғаушы 

қалпақтарды өз орнына орнату керек. 

  

7.3.1 «Шашыратушының қорек көзі» электронды блогына басқару 

органдарын бастапқы жағайға орнату керек: 

- потенциометр «реттеуіш» ұстағышын сағат тіліне қарсы шеткі 

жағдайға қою; 

- кнопкалы «режим» өшіріп-қосқышты «қуат» жағдайына қою, 

сәйкесінше жазуы бар кнопканы басу; 

- «желі» тумблерін қосыңыз. Осы кезде оның жарықтандырғышы 

жанады. 

Басқару органдарының берілген жағдайында электронды 

блок   оптикалық шығыста үзіліссіз модуляцияланбайтын оптикалық 

шашыраумен қамтамасыз етеді. Оның қуаты потенциометрде «реттеуіш» 

арқылы реттеледі. Сандық таблода бақылау фотодиодының лазерлі модуліне 

орнатылған фототокқа пропорционалды көрсеткіштер бейнеленеді. 

7.3.2 Лазердің жұмысқа қабілеттілігін тексеріңіз. Ол үшін потенциометр 

«реттеуіш» ұстағышын сағат тілі бағытында бұрыңыз. Осы кезде сандық 

таблодағы қөрсеткіш өсуі керек, ол лазердің жөнделгендігі туралы 

куәландырады. 

7.3.3 Кнопкалы «режим» өшіріп-қосқышты «тоқ» жағдайына қойыңыз, 
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сәйкесінше жазуы бар батырманы басу. Осы кезде сандық таблода лазерлік 

диод  (ток) арқылы өтетін токтың мәндері бейнеленеді. 

7.3.4 «Шашыратушының қорек көзі» электронды блогында бірмодалы 

FC/UPC-FC/UPC (қорғау қабығы сары түсті) шнурының көмегімен 

«оптикалық шығыспен» оптикалық тестердың кірісін байланыстырыңыз. 

7.3.5 Оптикалық тестерді қосыңыз және оның беттік панеліндегі mvt, 

dbm, db батырмаларын басу арқылы абсалютті мәндерді өлшеу режиміне 

ауыстырыңыз. Тестерді беттік панеліндігі λ кнопкасын басу арқылы 1,3 мкм 

толқын ұзындығындағы өлшеу режіміне орнатыңыз.  Қажет болса аспаптың 

сипаттамасын пайдаланыңыз. 

7.3.6 Потенциометр «реттеуішінің» көмегімен «Шашыратушының 

қорек көзі» электронды блогында аспап бойынша 0,5 мА-ге жуық оптикалық 

қуат шамасын орнатыңыз. Осы мәнді кестенің сәйкес ұяшығына жазып 

алыңыз.  Кейінгі есептеулер кезінде бұл мән өзгермеуі қажет. 

7.3.7 Оптикалық тестерді mvt, dbm, db батырмаларын қажетінше басып 

қуатты өлшеуге сәйкес келетін жұмыс режиміне орнатыңыз. Осы кезде аспан 

кірісіне келіп түсетін оптикалық қуат деңгейі нөлдік деңгей (- 75дБ=0) деп 

саналады. Оның дисплейінде - 45 дБ жақын мән пайда болады. 

  

9 кесте - Аттенюатордың әлсіреуі 

  Баспалдақты аттенюатор Аттенюатордың разеткасы 

Раб (дБ) SM-SM (дБ) SM-SM (дБ) 

      

Раб (дБ) МM-МM (дБ) МM-МM (дБ) 

      

  

7.3.8 Бірмодалы FC/SM волоконы үшін желіға енгізілген белгілеп 

алынған аттенюаторды әлсіреу шамасын есептеңіз. Аттенюатор платада 

орналасқан. Ол үшін келесілерді жасаңыз. 

7.3.8.1 Талшықты FC/UPC-FC/UPC шнурдың оптикалық ажыратқышын 

оптикалық тестердің кірісінен ажыратыңыз және оны аттенюатор 

разеткасымен байланыстырыңыз. 

7.3.8.2 Аттенюатор разеткасының екінші шығысын бірмодалы 

волоконды FC/UPC-FC/UPC (қорғау қабығы сары түсті) шнурдың көмегімен 

оптикалық тестердің кірісімен байланыстырыңыз.  

7.3.8.3 9 - кестенің SМ-SМ ұяшығына аттенюатор бірмодалы желіге 

енгізетін әлсіреу мәндерін жазып алыңыз. Бұл әлсіреудің шамасы оптикалық 

тестердің дисплейінен есептеліп алынады. 

7.3.8.4 Пайдаланып жатқан барлық элеметтерден оптикалық бірмодалы 

шнурды ажыратыңыз. 

7.3.8.5 Электронды блогтың «оптикалық шығысымен» оптикалық 

тестердың кірісін көпмодалы талшықты FC/PC-FC/PC шнур 

байланыстырыңыз. Осы кезде шығыс коннекторда талшықты шнур арқылы 
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келіп түсетін оптикалық қуат деңгейі лазерлік диодтың (ол электронды 

блоктың ішінде орналасқан) бірмодалы жарықтандырғышы мен көпмодалы 

жарықтандырғышы арасындағы шартты байланыс өзгеруіне байланысты 

өзгереді. 

7.3.8.6 7.3.4 – 7.3.8.3 пунктерінде қарастырылған іс-әрекеттерді 

қайталаңыз. Нәтижелерін 9 - кестеге жазып алыңыз. 

  7.3.9 Көпмодалы FC/SM талшықты үшін желіге енгізілген белгілеп 

алынған аттенюаторды әлсіреу шамасын есептеңіз. 

7.3.10 Желіге енгізілген айнымалы аттенюатор әлсіреу шамасын 

есептеңіз. Бірмодалы және көпмодалы талшықты желіні пайдалану кезіне 

байланысты әлсіреу мәндері әр түрлі болады. 

7.3.10.1 7.3.4 – 7.3.7 пункттерінде қарастырылған іс-әрекеттерді 

қайталаңыз. 

7.3.10.2 Талшықты FC/PC-FC/PC шнурдың оптикалық ажыратқышын 

оптикалық тестердің кірісінен ажыратыңыз және оны айнымалы аттенюатор 

разеткасымен байланыстырыңыз. 

7.3.10.3 Аттенюатор разеткасының екінші шығысын бірмодалы 

талшықты FC/UPC-FC/UPC (қорғау қабығы сары түсті) шнурдың көмегімен 

оптикалық тестердің кірісімен байланыстырыңыз.   

7.3.10.4 Айнымалы аттенюатор оптикалық бірмодалы FC-FC розетка 

базасында орындалған. Оларға енгізілген өзгертулер 

жарықтандырғыштардың бекімесіндегі оларға бойлап түйіскен бекімелердің 

есебінен жүзеге асады. Түйісу оның корпусында орналасқан сыртқы гайканың 

айналуы есебінен жүзеге асады. Сағат тілі бағытымен айналу енгізілетін 

өлшеуліктің шамасын үлкейтеді, ал сағат тіліне қарсы бағытта айналатын 

болса кішірейтеді. Орнатылған өшулікті белгілеп алу үшін корпусқа жақын 

орналасқан бақылау гайка қызмет етеді. Жұмыс жасап жатқан зертханалық 

жұмыста бақылау гайкасы әрдайым реттегішті белгілеп алуды 

болғызбайтындай жағдайда болады. Бұл өлшеулер жүргізуге ыңғайлы болуы 

үшін жасалған. Өшулікті өлшеу үшін шеткі гайканы айналдыру қажет. Барлық 

реттеулерді механикалық түйіндердің сынықтарын болдырмау үшін ерекше 

мұқиятпен орындау қажет. Реттегіш гайканы сағат тіліне қарсы бағытта 

айналдыру арқылы аттенюаторға енгізілген өшулікті оптикалық тестердің 

дисплейдің белгілеп алып, α = дБ орнатыңыз.  Берілген мәнді 10 - кестенің 

бірінші бағанына енгізіңіз. 

7.3.10.5 Реттегіш гайканың ось айналасындағы N толық айналуына 

сәйкес келетін, оларға  енгізілген әлсіреуді белгілеп алып, аттенюаторды 

градустауды жүргізіңіз. Бұл әлсіреудің шамасы оптикалық тестердің 

дисплейінен есептеп алынады. Айналуларға есеп берудің басы дБ (N=0) 

өшулікке сәйкес келеді. Өлшеулерді өшулік дБ мәніне жеткен кезде 

тоқтатамыз.  Алынған өлшеулерді 10 - кестеге енгізіңіз. 
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10 кесте - Айнымалы аттенюаторды градустау. Кірістегі оптикалық 

қуаттың шамасы РабSM = дБ; РабMM = дБ 

N 

(айналулар) 

     0 1 2 3 4 5 6 

α(дБ) 

Бірмодалы 

кәбіл 

                 

Көпмодалы 

кәбіл 

              

  

7.3.10.6 Пайдаланып жатқан барлық элеметтерден оптикалық 

бірмодалы шнурды ажыратыңыз. Электронды блоктың шығысы мен 

оптикалық тестердің кірісін көпмодалы шнурдың көмегімен 

байланыстырыңыз. Оптикалық тестердің өлшеу режимін дБ жағдайына қайта 

қосыңыз. «Реттегіш» потенциометрдің көмегімен жоғарыдағы өлшеулерге 

сәйкес келетін, 10 - кестеде белгіленіп алынған оптикалық қуаттың шамасын 

орнатыңыз. 

Барлық өлшеулерді көпмодалы шнур үшін 10 б. кайталаңыз. 

 

7.4 Жұмыстың қорытындысы 

  

Барлық өлшеу нәтижелерін салыстырыңыз және қорытынды жасаңыз. 

Қандай жағдайда аттенюатордағы өшулік аз болады? Бірмодалы шнурды 

пайдаланғанда ма, әлде көпмодалыда ма? Неге? 

  

Бақылау сұрақтары: 

1. Аттенюаторға анықтама беріңіз, 

2. Аттенюатордын жұмыс істеу принципін түсіндіріңіз. 

3. Аттенюаторлар қайда пайдаланылады? 

4 Аттенюаторлардың түрлері. 

5. Рұқсат етілген енгізілетін жоғалулар. 

6.Ауыспалы және сатылы аттенюатордың айырмашылығы. 

7 Аттенюатордың градуировкасын қалай жүргізуге болады? 

8.Өшудің қандай аумағы ауыспалы аттенюаторды береді? 

 

8 Зертханалық жұмыс № 8. «Оптикалық тестердің көмегімен 

жөнделмейтін оптикалық желі байланысын іздеу үрдісін моделдеу» 

  

Жұмыстың мақсаты: 

- талшықты-оптикалық желі байланысында үзік табылған кезде «Топаз-

3000» оптикалық қуаты бар өлшеуішпен жұмыс істеу. 
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8.1 Алдын ала дайындық 

 

«Ажыратылмайтын қосылыстардағы өшу» тақырыбы бойынша 

теориялық материалды оқу. 

  

Теориялық мәліметтер. 

Талшықты-оптикалық желіні төсеу кезінде өзара байланыс желіларын 

құралатын волоконды жарықтандырғыштарын байланысынан техникалық 

есеп туады. Ажырайтын және ажырамайтын қосылулардың түрлері бар. Ең 

соңынан дәнекерлеу (талшықты жарықтандырғыштардың термиялық 

байланысы) жүргізіледі. 

Әдетте оптикалық желі ұзындығы ондаған километрлер болады және 

талшықты-оптикалық кәбелдің қимасының құрылыстық ұзындығынан асып 

түседі және дұрыс мән ретінде 10 км алынады.  Сондықтан да, кәбілді төсеу 

кезінде әртүрлі құрылыс ұзындықтарына жататын кәбіл үзінділерін 

жарықтардырғыштардың өзара байланысы жүзеге асады. Бұл байланыс 

дәнекерлеудің көмегімен жүзеге асады. Екі жарықтандырғышты дәнекерлеген 

соң дәнекерлеу орнын механикалық әсерлер мен ылғал түсуден сақтау үшін 

термоорнықтырушы трубка қолданылады. Ең соңғы болып белгілеп алатын 

трубканың арнайы кассетасында (сплайс-пластинада) арнайы орлар 

бекітіледі. Сплайс-пластина байланысатын кәбілдердің оймышталған 

жарықтандырғыштарымен бірге байланыстырушы муфтада орналасады. Осы 

муфта дәнекерленген жарықтандырғыштардың механикалық және климаттық 

әсерлерден негізгі қорғауы мен ұзақ уақыт жұмысын қамтамасыз етеді. 

Кабелді төсеу әдісіне байланысты (топыраққа, сулы жердің түбінде, 

электротарату тіреуіне ілу жолымен) әртүрлі муфтаның түрлері қолданылады. 

Барлығы үшін ортақ болып сплайс-пластинаның жоқ болуы мен 

байланысатын жарықтандырғыштардың оймышталған аймақтарының 

қосымша ұзындығының болмауын талап ету болып табылады. Ең соңғы оның 

қанағаттандырылмаған сапасы кезінде жекеленген жарықтандырғыштардың 

қайта дәнекерлеу мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін қажеттігі. 

  

8.2 Зертханалық жұмысты орындауға арналған тапсырмалар 

 

8.2.1 Оқытушыдан құрылғылар кешенін алу: сәулелену көзі, 

коннекторлардың белгілі түрлерінің талшықты сым, «Топаз-3000» оптикалық 

қуатты өлшеуіш. 

8.2.2 «Топаз-3000» құралын пассивті және активті құраушылардағы 

өшулерді өлшеу үшін дайындау. 

8.2.3 24 - суреттегі зертханалық қондырғының сұлбасын жинау. 

  

8.3 Жұмысты орындау тәртібі 

  

Ескерту! Талшықты шнурды өлшеген сайын пайдалану алдында оларды 
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бекітпесінен қорғаушы қақпақтарды шешу қажет. Талшықты шнурмен 

жұмысты аяқтағаннан соң  міндетті түрде олардың бекітпесінен шешілген 

қорғаушы қақпақты кигізу керек. Оптикалық тесторды өлшеген сайын 

пайдалану алдында коннектордың бекітпесінен қорғаушы қақпақтарды 

шешу қажет және оралды тез арады талшықты шнур коннекторы арқылы 

байланыстыру керек.  Өлшеулер аяқталған соң міндетті түрде қорғаушы 

қалпақтарлды өз орнына орнату керек. 

 

 
  

24 сурет - Зертханалық  қондырғының сұлбасы 

  

8.3.1 «Шашыратушының қорек көзі» электронды блогына басқару 

органдарын бастапқы жағдайға орнату керек: 

- потенциометр «реттеуіш» ұстағышын сағат тіліне қарсы шеткі 

жағдайға қою; 

- кнопкалы «режим» өшіріп-қосқышты «қуат» жағдайына қою, 

сәйкесінше жазуы бар кнопканы басу; 

- «желі» тумблерін қосыңыз. Осы кезде оның жарықтандырғышы 

жанады. 

Басқару органдарының берілген жағдайында электронды 

блок   оптикалық шығыста үзіліссіз модуляцияланбайтын оптикалық 

шашыраумен қамтамасыз етеді. Оның қуаты потенциометрде «реттеуіш» 

арқылы реттеледі. Сандық таблода бақылау фотодиодының лазерлі модуліне 
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орнатылған фототокқа пропорционалды көрсеткіштер бейнеленеді. 

8.3.2 Лазердің жұмысқа қабілеттілігін тексеріңіз. Ол үшін потенциометр 

«реттеуіш» ұстағышын сағат тілі бағытында бұрыңыз. Осы кезде сандық 

таблодағы қөрсеткіш өсуі керек, ол лазердің жөнделгендігі туралы 

куәландырады. 

8.3.3 Батырманы «режим» өшіріп-қосқышты «тоқ» жағдайына қойыңыз, 

сәйкесінше жазуы бар кнопканы басу. Осы кезде сандық таблода лазерлі диод 

(тоқ) арқылы өтетін токтың мәндері бейнеленеді. 

8.3.4 «Шашыратушының қорек көзі» электронды блогында бірмодалы 

FC/UPC-FC/UPC (қорғау қабығы сары түсті) шнурының көмегімен 

«оптикалық шығыспен» «Топаз» оптикалық тестердың кірісін 

байланыстырыңыз. 

8.3.5 Оптикалық тестерді қосыңыз және оның беттік панеліндігі mvt, 

dbm, db кнопкаларын басу арқылы абсолютті мәндерді өлшеу режіміне 

ауыстырыңыз. Тестерді беттік панеліндігі λ батырмасын басу арқылы 1,3 мкм 

толқын ұзындығындағы өлшеу режіміне орнатыңыз.  

8.3.6 Потенциометр «реттеуішінің» көмегімен «Шашыратушының 

қорек көзі» электронды блогында аспап бойынша 0,5 мА-ге жуық оптикалық 

қуат шамасын орнатыңыз. Осы мәнді кестенің сәйкес ұяшығына жазып 

алыңыз.  Кейінгі есептеулер кезінде бұл мән өзгермеуі қажет. 

8.3.7 Оптикалық тестерді mvt, dbm, db батырмаларын қажетінше басып 

қуатты өлшеуге сәйкес келетін жұмыс режиміне орнатыңыз. Осы кезде аспап 

кірісіне келіп түсетін оптикалық қуат деңгейі нөлдік деңгей деп саналады. 

8.3.8 «Шашыратушының қорек көзі» электронды блогы мен оптикалық 

тестерді байланыстырушы талшықты шнурды ажыратыңыз. 

8.3.9 Алдағы уақытта анықтылық үшін оптикалық кіріс коммутациялық 

қорапша сол жағында, шығысы оң жағында орналасқан деп санайық. 

Коммутациялық қорапша оптикалық разеткасының жоғарғы қатары 

бірмодалы кіріс/шығысқа, төменгісі көпмодалыға сәйкес келеді. Разетканың 

нөмірленуі солдан оңға қарай жүргізілген. 

«Шашыратушының қорек көзі» электронды блогында өтпелі волоконды 

FC/UPC-FC/UPC (қорғау қабығы сары түсті) шнурының көмегімен 

«оптикалық шығыспен» және оптикалық кірісті № 1 коммутациялық қорапша 

(SC/UPC оптикалық  розеткасы) байланыстырыңыз. 

8.3.10 Екінші бірмодалы FC/UPC-SC/UPC  (қорғау қабығы сары түсті) 

шнур көмегімен екінші коммутациялық қорапша (оптикалық шығыс) SС/UPC 

разеткасының жоғарғы қатарын кезекпен оптикалық тестердің кірісімен 

байланыстырады. Нәтижелерді 11 - кестеге енгізіңіз. 

Ескеретін жағдай оптикалық кәбілдің төрт жарықтандырғышының 

дәнекерлеу көмегімен тек үшеуі байланысқан. Сондықтан да төрт жағдайдың 

біреуінде шығыс розеткалардан оптикалық қуат белгілеп алынбайды. 

8.3.11 Коммутациялық қорапша оптикалық разеткасының төменгі 

қатары үшін 8.3.4 - 8.3.10 бөлімдерінде қарастырылған іс-әрекеттерді 

қайталаңыз. Бұл жағдайда көпмодалы кәбел тестіленеді және 8.3.4 – 8.3.10 
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бөлімдерінде қарастырылған байланыстар үшін көпмодалы волоконды 

шнурлар (қорғау қабығы сарғылт түсті) қолданған жөн болады. Нәтижені 11 - 

кестеге енгізіңіз. 

  

11 кесте - Оптикалық желі кірісі мен шығысы арасындағы өтпелі 

әлсіреулер. Кірістегі оптикалық қуаттың шамасы РSM =     дБ., РMM =     дБ 

Бірмодалы шнур Қуат, дБ Көпмодалы шнур Қуат, дБ 

4-1 

4-2 

4-3 

4-4 

  4-1 

4-2 

4-3 

4-4 

  

3-1 

3-2 

3-3 

3-4 

  3-1 

3-2 

3-3 

3-4 

  

2-1 

2-2 

2-3 

2-4 

  2-1 

2-2 

2-3 

2-4 

  

1-1 

1-2 

1-3 

1-4 

  1-1 

1-2 

1-3 

1-4 

  

  

8.4 Жұмыстың қорытындысы 

 Оптикалық талшықтардың байланысын дәнекерлеу қандай нақтылықпен 

орындалғандығын талдау. Дәнекерлеу орнының рұқсат етілген нормалары. 

Қандай жағдайда дәнекерлеу орны үлкен болады?  Бірмодалы кәбілді 

қолданған кезде ме, әлде көпмодалыда ма? Неге? 

  

Бақылау сұрақтары:  

1. Қандай байланыстар ажырамайтын қосылулар деп аталады? 

2. Оптикалық волокноны дәнекерлеу технологиясы. 

3. Дәнекерлеу байланысының рұқсат етілген нормалары. 

4. SM және MM кабелінің сигнал қуатының өшуінің қайсысы көбірек 

болады? 

5. Жарық өткізгіштің жақтауларының түйісуі сигналдың шығыс 

қуатына қалай әсер етеді? 

6. Коммутация қорабының көмегі арқылы дәнекерлеу жұбын қалай 

анықтайды? 

7. Дәнекерлеу сапасы сигналдың шығыс қуатына қалай әсер етеді? 

8. Дәнекерлеу тігісінде сигнал қуатының жоғалуының рұқсат етілген 

нормалары. 



43 

 

Әдебиеттер тізімі 

 

Негізгі 

1. Портнов Э.Л. Принципы построения первичных сетей и оптические 
кабельные линии связи.-М., 2012. 

2. Фриман Р. Волоконно-оптические системы связи.-М.: «Техносфера», 

2010.-500 c. 
3 Скляров О.К. Волоконно-оптические сети и системы связи.-

СПб.:«Лань», 2014. 

4 Оптические системы связи в телекоммуникациях. Конспект лекций. 
Киргизбаева А.У. – Алматы АУЭС, 2022 (каз/рус). 

5 Девицына С.Н. Проектирование магистральных и внутризоновых 
волоконно-оптических линий связи с применением оборудования синхронной 
цифровой иерархии (SDH): Уч. пособие. – Ижевск: ИжГТУ, 2010. – 88 с. 

6 Фокин В.Г. Современные оптические системы передачи информации. 
– Екатеринбург: Изд-во УрТИСИ СибГУТИ, 2012. 

7 Бейли Д., Райт Э. Волоконная оптика. Теория и практика: Пер. с англ. 
– М., 2010. 

8 Лапина Н.Ф., Татаркина О.А. Волоконно-оптические системы 
передачи. – Екатеринбург: Изд-во УрТИСИ ГОУ ВПО "СибГУТИ", 2014. 

 

Қосымша 
Ксенофонтов С.Н. Направляющие системы электросязи. Сборник 
задач.-М., 2004.-250 c. 
1 Андрушко Л.М. Волоконно-оптические линии связи.-М., 1984 

2 Попов Б.В. Строительство и техническая эксплуатация волоконно- 
оптических линий связи.-М., 1995.-420 c. 

3 Парфенов Ю.А Цифровые сети доступа. Медные кабели
 и оборудование. .-М., 2005-300 c. 

4 Справочник. Волоконно-оптические кабели и линии цифровой связи. 

Ч.1.-Томск, 2005. 

5 Справочник. Вспомогательное оборудование для эксплуатации, 
прокладки и ремонта ВОЛС. Ч.4.-Томск, 2005. 

6 Убайдуллаев Р.Р. Волоконно-оптические сети. – М.: Эко-Трендз, 
2001. – 267 с. 



44 

 

жиынтық жоспар 2022 ж., реті 92 

 

Киргизбаева Айнура Уалиевна 

 

 

 

 

 

 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯДАҒЫ ОПТИКАЛЫҚ  

БАЙЛАНЫС ЖҮЙЕЛЕРІ 

 

6В06201 – Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар оқу 

бағдарламасының студенттері үшін зертханалық жұмыстарды орындауға 

арналған әдістемелік нұсқаулар 

 

 

 

 

 

 

Редактор:                                                                      Изтелеуова Ж.Н.  

Стандарттау бойынша маман:                                   Ануарбек Ж.А.  

 

 

 

 

Басылымға  қол қойылды __ 2022.        Пішімі 60x84 1/16 

Таралымы  50 дана.         Баспаханалық қағаз№ 1 

Көлемі  – 3,0 оқу- бас.ә.                 Тапсырыс   Бағасы 1500 тг.  

  

 

 

 

 

 

 

 

«Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс 

университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының 

көшірме – көбейту бюросы 

050013 Алматы,  Байтұрсынұлы көшесі, 126/1 


