
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

ЩОДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ   

«ОПТОЕЛЕКТРОННІ ТЕХНОЛОГІЇ В БІОТЕХНІЧНИХ ТА МЕДИЧНИХ 

АПАРАТАХ» 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ  

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 171 – «ЕЛЕКТРОНІКА» 

ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРЕМЕНЧУК 2017 



2 

 

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни 

«Оптоелектронні технології в біотехнічних та медичних апаратах» для 

студентів денної форми навчання зі спеціальності 171 – «Електроніка» 

освітнього ступеня «Бакалавр» 

 

 

 

 

Укладач к. т. н., доц. Д. В. Кухаренко  

Рецензент к. т. н., доц. О. В. Фомовська 

 

Кафедра електронних апаратів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено методичною радою КрНУ імені Михайла Остроградського 

Протокол № ___     від ___ ____________  2017 року 

Голова методичної ради                                                          проф. В. В. Костін  



3 

 

ЗМІСТ 

Вступ……………………………………………………………………………... 4 

Перелік практичних робіт……………………………………………………… 5 

Практичне заняття  № 1 Дослідження характеристик 

світловипромінюючих діодів……………………….………………………… 5 

Практичне заняття  № 2 Дослідження залежності світлового 

випромінювання від зміни струму аноду електролюмінесційних 

індикаторів……………………………………………………………………… 7 

Практичне заняття  № 3 Дослідження залежності світлового 

випромінювання від зміни струму накалювання електролюмінесційних 

індикаторів……………………………………………………………………… 11 

Практичне заняття  № 4 Дослідження властивостей оптиковолоконних 

каналів передачі інформації ………………………………………………....... 16 

Практичне заняття  № 5 Дослідження характеристик каналів 

керування індикаторними пристроями……………………………………..….. 20 

Критерії оцінювання знань студентів …………………………………… 22 

Список літератури ………………………………………………………………. 23 

 



4 

 

ВСТУП 

Дані практичні роботи спрямовані на формування у студентів знань 

основних фізичних явищ, законів і теорем, що покладені в основу принципу дії 

оптоелектронних приладів; основних параметрів оптоелектронних приладів; 

методів розрахунку основних параметрів оптоелектронних приладів; основних 

характеристик та схеми увімкнення оптоелектронних приладів. 

Предмет базується на знаннях курсів: «Фізика», «Електронні прилади», 

«Елементна база електронних апаратів», «Основи перетворень повідомлень та 

сиґналів», «Основи мікроелектроніки». 

Дисципліна «Оптоелектронні технології в біотехнічних та медичних 

апаратах» входить до фундаментального блоку дисциплін, які забезпечують 

підготовку спеціалістів з розроблення та експлуатації пристроїв, приладів та 

апаратів різних технічних систем, зокрема інформаційних, енергетичних, 

телекомунікаційних і т.д. 

 Практичні роботи відповідають робочій навчальній програмі й 

охоплюють основні питання розділів. При підготовці та захисті лабораторних 

робіт студент повинен вивчити відповідні розділи наведеної літератури та 

заздалегідь приготувати необхідні таблиці й провести попередні розрахунки. 
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ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

Практичне заняття № 1 

Тема. Дослідження характеристик світловипромінюючих діодів 

Короткі теоретичні відомості 

Світловипромінюючим діодом називається напівпровідниковий діод, 

призначений для перетворення електричної енергії на енергію некогерентного 

світлового випромінювання. При протіканні через діод прямого струму 

відбувається інжекція неосновних носіїв заряду в базову область діодної 

структури. Процес самодовільної рекомбінації інжектованих неосновних носіїв 

заряду, що відбувається як у базовій області, так і в самому p-n переході, 

супроводжується їх переходом з високого енергетичного рівня на більш 

низький; при цьому надлишкова енергія виділяється шляхом випромінювання 

кванта світла. Довжина хвилі випромінювання λ пов'язана зі зміною енергії 

електрона ΔE співвідношенням: λ = hcΔE, де h – постійна Планка; с – швидкість 

світла. 

Діапазон довжин хвиль, видимого оком світла, складає 0,45…0,68 мкм, а 

ΔE майже дорівнює ширині забороненої зони ΔEзз напівпровідника, на основі 

якого виготовлений світловипромінюючий діод. Щоб фотони, які утворилися 

при рекомбінації, відповідали квантам видимого світла, ширина забороненої 

зони напівпровідника повинна бути достатньо великою (ΔEзз >1 еВ). Виходячи 

з цього обмеження для виготовлення світловипромінюючих діодів 

використовуються наступні напівпровідникові матеріали: фосфід галію (GaP), 

карбід кремнію (SiC), тверді розчини (GaAsP, AlGaAs), а також нітрид галію 

(GaN), який має найбільшу ширину забороненої зони (ΔEзз =3, еВ), що дозволяє 

одержувати випромінювання в короткохвильовій частині видимого спектра аж 

до фіолетового. Додаванням до напівпровідникового матеріалу активаторів 

можна змінювати в деяких межах колір випромінювання діода. 

Робота деяких світловипромінюючих приладів основана на подвійному 

перетворенні енергії: електричної енергії на інфрачервоне випромінювання з 
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подальшим перетворенням його на видиме світло. Такі прилади виготовляють 

на основі арсеніду галію, найефективнішого матеріалу, що має максимум 

випромінювання в інфрачервоній області (λmax=0,9 мкм). Перетворення на 

видиме випромінення відбувається за рахунок збудження антистоксового 

люмінофора, що покриває випромінюючу поверхню діода. Перевагою цього 

приладу є висока стабільність кольору при зміні прямого струму, недоліком – 

низький КПД перетворення і знижений термін служби та зберігання, пов'язаний 

зі старінням люмінофора. За конструктивною ознакою світлодіоди випускають 

в металевих корпусах зі скляною лінзою (мають високу спрямованість 

випромінювання), у пластмасових корпусах з оптично прозорого, частіше 

кольорового компаунда, що створює розсіяне випромінювання; і безкорпусні. 

Світловипромінюючі діоди в основному застосовуються як елементи 

індикації увімкнення, готовності апаратури до роботи, наявності напруги 

живлення в блоці, аварійної ситуації та інших станів. Дискретні світлодіоди в 

пластмасових корпусах застосовуються так само для набору матриць і лінійних 

шкал, що слугують засобами відображення великорозмірної цифрової 

інформації. 

Основними параметрами промислових світловипромінюючих діодів є: 

- Сила світла IV – випромінюваний діодом світловий потік на одиницю 

тілесного кута у напрямку, перпендикулярному до площини 

випромінюючого кристала. Указується при заданому значенні прямого 

струму і вимірюється в канделах. 

- яскравість B – величина, яка дорівнює відношенню сили світла до площі 

поверхні, що світиться. Вимірюється в канделах на квадратний метр при 

заданому значенні прямого струму через діод; 

- постійна пряма напруга UПР. – значення напруги на світлодіоді при 

протіканні прямого струму; 

- максимально допустимий постійний прямий струм IПР. MAX – максимальне 

значення постійного прямого струму, при якому забезпечується задана 

надійність при тривалій роботі діода; 
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- максимальна допустима зворотна постійна напруга UЗВ. MAX – максимальне 

значення постійної напруги, прикладеної до діода, при якому забезпечується 

задана надійність при тривалій роботі; 

- максимальна допустима зворотна імпульсна напруга UЗВ.І.MAХ – максимальне 

пікове значення зворотної напруги на світлодіоді, включаючи як однократні 

викиди, так і періодично, що повторюються; 

- максимум спектрального розподілу λMAX – довжина хвилі випромінювання, 

що відповідає максимуму спектральної характеристики випромінювання. 

Характеристикою діода як джерела світла є залежність яскравості від 

прямого струму, тобто B = f(IПР) – характеристика яскравості, або залежність 

сили світла від прямого струму, I = f(IПР) – світлова характеристика.  

Випромінювання діода так само характеризується діаграмою 

спрямованості, яка визначається конструкцією діода, наявністю лінзи, 

оптичними властивостями матеріалу, який захищає кристал. 

Завдання до теми 

Побудувати графіки залежностей: ВАХ прямих гілок світлодіодів  

U = f(I), люксамперну Е = f(I), освітленості від прямого струму Ф = f(I), 

світлову характеристику IV = f(I) для світлодіодів різних кольорів. 

Контрольні питання 

1. Електролюмінесценція в p-n переходах. Внутрішній квантовий вихід. 

2. Навести залежність світлового потоку, що генерується світлодіодом від 

прикладеної напруги і температури. 

3. Спектральні характеристики і швидкодія світлодіодів. 

4. Втрати на поглинання і віддзеркалення. 

5. Матеріали і конструкції світловипромінюючих діодів. 

Література: [1 – 5]. 
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Практичне заняття № 2 

Тема. Дослідження залежності світлового випромінювання від зміни 

струму аноду електролюмінесційних індикаторів 

Короткі теоретичні відомості 

Люмінесценцією називається випромінювання, надлишкове над тепловим 

при даній температурі і яке продовжується після припинення збудження 

протягом часу, що перевищує період світлової хвилі (>10~14 с). Зазвичай ця 

затримка реакції речовини (люмінофора) на припинення збудження значно 

більша і є характерною для люмінесценції, відображаючи процеси 

перетворення енергії в люмінофорі. 

Схема вмикання люмінесцентних індикаторів зображена на рисунку 2.1. 

Електролюмінесценція є одним із видів люмінесценції, що виникає при 

електричному збудженні, коли відбувається безпосереднє перетворення енергії 

електричного поля у випромінювання. Електролюмінесценція газоподібних 

речовин (свічення газового розряду) відома давно і знаходить широке 

застосування в газорозрядних джерелах світла. До теперішнього часу 

електролюмінесценція спостерігалася у багатьох напівпровідникових речовин, 

у деяких діелектриків і ряду органічних матеріалів. Розрізняють в основному 

два види електролюмінесценції: інжекційну, виникаючу, зокрема, в р-п 

переходах при інжекції неосновних носіїв, тобто, що виникає в сильних полях, 

близьких до тих, при яких відбувається електричний пробій. Інжекційна 

люмінесценція має місце в різного роду випромінюючих діодах. Передпробійна 

люмінесценція використовується в пристроях електролюмінесценції на основі 

порошкових і тонкоплівкових люмінофорів, що порушуються постійною і 

змінною напругою.  



9 

 

 

Рисунок 2.1 – Схема вмикання люмінесцентних індикаторів 

Найбільш поширене збудження змінною напругою плівкових 

випромінювачів, у яких люмінофор ізольований від електродів, тому такі 

прилади отримали назву конденсаторів електролюмінесценції. 

Порошковий елемент, що випромінює світло, є багатошаровою 

структурою на прозорій підкладці: скляній пластині або полімерній плівці. 

Люмінесцентний шар складається з порошкоподібного люмінофора який 

пов'язаний  органічними або неорганічними складовими. Товщина шару 



10 

 

складає 300-100 мкм, вміст складової, що пов'язує − 30-50%, розмір зерен 

порошку 1-10 мкм. В основному як люмінофори використовується сульфід 

цинку і кадмію, а також сульфоселенідні з'єднання, сульфіди кальцію і 

стронцію. Як активатори застосовують мідь, марганець, срібло, свинець та інші 

речовини, які вводяться в люмінофори в кількості від одиниць до сотих часток 

відсотка. Колір свічення люмінофора визначається типом і кількістю домішки, 

що вводиться, легування міддю приводить до збільшення яскравості 

випромінювання і підвищення ефективності електролюмінесценції. Як 

закріплюючі складові використовуються діелектричні лаки на основі 

епоксидних смол, ціанетилового ефіру полівінілового спирту та інші. 

Світлотехнічні характеристики випромінювачів залежать від конструктивно-

технологічних та експлуатаційних чинників. До конструктивно-технологічних 

відносять тип люмінофора, розмір зерен порошку, типу складової, що пов'язує, 

товщина та вміст люмінесцентного шару. До експлуатаційних чинників 

відносять амплітуду і частоту збуджуючої напруги, температуру, вологість 

середовища та інше. Звичайне збудження електролюмінесценції в порошкових 

випромінювачах проводиться напругою 50-300 В частотою 50-5000 Гц. 

Яскравість випромінювання панелей складає від 5 до 150 кд/м3.  

Завдання до теми 

- Побудувати характеристику залежності освітленості від струму живлення 

анодів.  

- Аналізуючи характеристику, визначити порогову напругу. 

Контрольні питання 

1. Що таке люмінесценція?  

2. Види люмінесценції. 

3. Інжекційна і передпробійна електролюмінесценція. 

4. Фотометричні і енергетичні величини, що характеризують світлове 

випромінювання, їх взаємозв'язок. 

Література: [2 – 5]. 
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Практичне заняття № 3 

Тема. Дослідження залежності світлового випромінювання від зміни 

струму накалювання електролюмінесційних  індикаторів 

Короткі теоретичні відомості 

Вакуумні люмінесцентні індикатори (ВЛІ) належать до активних 

індикаторів, що перетворюють електричну енергію на світлову. Інформації ВЛІ, 

що за виглядом відображається, розрізняють на одиничні, цифрові, буквено-

цифрові, шкальні, мнемонічні й графічні; за виглядом інформаційного поля – на 

сеґментні та матричні, однорозрядні та багаторозрядні, а також матриці без 

фіксованих знакомісць. 

До переваг ВЛІ слід віднести: високу яскравість, що забезпечує хорошу 

видимість відтворних знаків; низькі напруги живлення, що допускають 

можливість їх застосування з формувачами на МОН мікросхемах; незначне 

споживання енергії, що дозволяє використовувати їх у пристроях, які 

живляться від батарей. 

Необхідність використання джерела живлення індикатора може виявитися 

його недоліком. У ряді випадків важко виключити відблиски зображення, що 

заважають сприйняттю, які створюються віддзеркаленням світла від скляних 

балонів індикаторів. 

Вакуумні люмінесцентні індикатори використовують для відображення 

інформації в пристроях найрізноманітнішого призначення: у 

мікрокалькуляторах і великих ЕОМ, касових апаратах і верстатах з числовим і 

програмним керуванням, електронному годиннику, електро- і 

радіовимірювальних приладах (цифрових ампервольтомметрах, частотомірах), 

диспетчерських пультах керування енергетичними установками і повітряним 

рухом, медичних приладах і т.д. 

Вакуумний люмінесцентний індикатор є електронно-діодна чи тріодна 

система, у якій під впливом електронного бомбардування висвічуються покриті 

низьковольтним катодолюмінофором аноди-сеґменти. 

Конструктивна схема однорозрядного індикатора показана на рис. 3.1. 
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Деталі індикатора вмонтовуються на керамічній або скляній платі 1. Ділянки 

плати, на які нанесено люмінофор, утворюють аноди-сеґменти 2; під 

люмінофором є струмопровідний шар. Кожний з анодів має певний електрод 3. 

Джерелом електронів слугує оксидний катод прямого живлення 4. Керування 

електронним потоком здійснюється сіткою 7. Електронний потік, що висвічує 

сеґменти, обмежується екранувальним електродом-маскою 8. Усю арматуру 

індикатора поміщено в скляний балон 6, у якому створено вакуум. Штриховою 

лінією показано зразкові траєкторії електронів. На внутрішню поверхню балона 

нанесено струмопровідне покриття 5, прозоре для всієї області спектра 

випромінювання індикатора. Електрично воно сполучене з окремим 

електродом, або катодом; покриття забезпечує стікання електричних зарядів з 

поверхні балона, здатних спотворити траєкторії електронів. 

 

Рисунок 3.1 – Конструктивна схема ВЛІ 

 

Катодом ВЛІ є відрізок вольфрамового дроту діаметром 6-60 мкм, 

покритий тонким (декілька мікрометрів) шаром оксидів лужноземельних 

металів (оксидом). Робочу температуру катода вибирають якомога низькою, 

для того щоб нитка, яка знаходиться за напрямом спостереження перед 

анодами, не заважала спостереженню символів, що світяться. Пониження 

температури катода сприяє збільшенню його терміну служби і знижує нагрів 

люмінофора, від якого виходить свічення. Умови експлуатації: катодів у ВЛІ 

можна вважати екстремальними: катод працює при низькій температурі й 

високому відборі струму; ця обставина значною мірою визначає довговічність 
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ВЛІ. 

Сітка ВЛІ керує електронним потоком. Оскільки сітка має позитивний 

щодо катода потенціал, вона розсіює електрони і прискорює їх у напрямки 

анодних сеґментів. Розсіююча дія сітки забезпечує рівномірність засвічення 

поверхонь, покритих люмінофором. 

Конструктивно сітка повинна бути рідкою, «прозорою» для електронів для 

того щоб зменшити частку електронів, яка їх перехопила. У багаторозрядних 

ВЛІ сітка також забезпечує вибір розряду, що працює в заданий момент. Сітки 

виготовляють з полотна, із «тканого» з вольфрамового дроту або виконанні 

електрохімічним фрезеруванням тонкої нікелевої фольги. В однорозрядних 

індикаторах форма випромінювальної поверхні анодів визначається металевою 

маскою, електрично сполученою із сіткою, що керує. 

Зображення букв, цифр та інших символів у ВЛІ формується висвіченням 

необхідної комбінації анодів-сеґментів. Зміна зображень досягається шляхом 

відповідної комутації анодів-сеґментів. 

Аноди-сеґменти – покриті люмінофором шари струмопровідного матеріалу 

заданої конфігурації, нанесені на скляну або керамічну плату. У ряді ВЛІ 

струмопровідні шари одержують напиленням у вакумі тонких металевих плівок 

на всю поверхню плати, а формування рисунків анодів – фотолітографією. 

Після цієї (першої) фотолітографії на плату напилюють діелектрик і проводять 

другу фотолітографію, яка відкриває в діелектрику «вікна» на місцях анодів-

сеґментів, і у вікна наносять люмінофор. Можливе застосування 

товстоплівкової технології, при якій на плату за допомогою трафаретів 

наносять провідну пасту і потім люмінофор. Аноди-сеґменти виконано у 

вигляді точок або протяжних ділянок різної форми, символів і трафаретів. 

Кількість, конфіґурація і взаємне розташування сеґментів утворює структурний 

рисунок індикатора, за яким розрізняють цифрові, буквено-цифрові, матричні й 

шкальні індикатори. 

У багаторозрядних індикаторів однойменні аноди-сеґменти з'єднуються 

усередині балона паралельно, що дозволяє різко скоротити число електродів. 
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Так, наприклад, 14-розрядний індикатор ІВ-27 має 24 електроди (два електроди 

живлення, 14 електродів сіток і вісім електродів від паралельно сполучених 

анодів-сеґментів). Якщо створити 14-розрядний індикатор з роздільними 

електродами кожного анода-сеґмента, то він мав би 128 електродів (два 

електроди живлення, 8×14 електродів анодів-сеґментів, 14 електродів сіток). 

Очевидно, що таке конструктивне рішення виявилося б важкоздійснюваним. 

Конструктивно багаторозрядні індикатори використовують зі статичним і 

мультиплексним керуванням. 

Люмінофор увімкнених сеґментів, тобто що мають у даний момент 

позитивний щодо катода потенціал, світиться під впливом електронного 

потоку, який на них потрапляє. Струм катода індикатора і струми сеґментів 

практично не залежать від числа увімкнених сеґментів. Електрони, що 

потрапляють на увімкнені сеґменти, заряджають їх неґативно і відображаються. 

Вторинні електрони так само, як електрони, що не беруть участі у висвіченні 

певного знака, перехоплюються екранувальним електродом. 

Для придушення небажаного свічення люмінофора в початковому стані на 

сітку подається негативна напруга зсуву – декілька вольт відносно катода. 

Електрод, що екранує і має потенціал сітки, також покращує умови запирання 

електронного потоку. 

Зображення ВЛІ висококонтрастне, яскравість досягає 500 кд/м2 і більше; 

для порівняння можна нагадати, що яскравість екрана сучасного кольорового 

кінескопа не перевищує 300 кд/м2. У ВЛІ використовують явище 

низьковольтної катодолюмінесценції (НВК), при якій світло випромінюється 

кристалофосфором, що бомбардується електронами з відносно низькою 

енергією (близько 10...100 еВ). При потенціалі екрана, відповідному енергії 

електронів eU>10 еВ, яскравість свічення екрана практично визначається 

співвідношенням 

,AjUB   

де j – густина струму, що надходить на випромінювальну поверхню 

люмінофора; 
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А – стала, що характеризує використовуваний кристалофосфор. 

При НОК-люмінесценції збудження світлового випромінювання 

бомбардуючими люмінофор електронами відбувається всього лише в декількох 

його поверхневих шарах. При високовольтному збудженні, наприклад в 

електронно-променевих трубках, швидкі електрони збуджують свічення в 

об'ємі кристала люмінофора. У ВЛІ як люмінофор широко використовують 

окисел цинку, активований цинком (ZnO; Zn), що забезпечує інтенсивне синьо-

зелене свічення. Застосовуючи світлофільтри, можна одержати кольори 

символів від синього до червоного за умови, що яскравість початкового 

свічення достатньо велика (близько 1000 кд/м2).  

При НВК достатня яскравість свічення люмінофора забезпечується в 

безперервному режимі або при невеликій скважності (менше 100). 

Люмінофорне покриття екрана ВЛІ є шар порошку кристалофосфора 

(завтовшки 10...50 мкм), нанесений на струмопровідну підкладку. Оскільки 

свічення спостерігається з боку люмінофора, що бомбардується електронами 

(робота на віддзеркалення), підкладка може бути непрозорою. Шар люмінофора 

повинен володіти достатніми електро- і теплопровідністю, оскільки розсіювана 

на екрані потужність достатньо велика (близько 0,1 Вт/см2). Під час перегріву 

екрана виникає температурне гасіння свічення, а потім необоротна деструкція 

кристалофосфора. 

Завдання до теми 

Побудувати характеристику залежності освітленості від струму живлення 

накалювання.  

Аналізуючи характеристику, визначити порогову напругу. 

Контрольні питання 

1. Порошкові та тонкоплівкові елементи.  

2. Основні параметри і сфери застосування приладів. 

3. Світлотехнічні характеристики джерел електролюмінесценцій 

випромінювання і способи їх вимірювання. 

Література: [2 – 5]. 
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Практичне заняття № 4 

Тема. Дослідження властивостей оптиковолоконних каналів передачі 

інформації 

Короткі теоретичні відомості 

Важливим моментом у розвитку оптоелектроніки є створення оптичних 

волокон. Особливо інтенсивними дослідження стали в кінці 60-x років, а 

розробка 1970 р. американською фірмою "Корнінг" кварцового волокна з 

малим гасінням (20 дБ/км) стала епохальною подією і послужила стимулом для 

зростання темпів досліджень і розробок протягом 70-х років. 

На рис. 4.1 показане зниження мінімальних втрат передачі для різних 

оптичних волокон упродовж минулих десяти років. Можна помітити, що для 

кварцових оптичних волокон втрати за 10 років зменшилися приблизно на два 

порядки. 

Початковою і головною метою розробки оптичних волокон було 

забезпечення ними оптичних систем зв'язку. Проте в 70-ті роки, коли в техніці 

оптичних волокон стосовно оптичних систем зв'язку були досягнуті вже значні 

успіхи, вплив волокон на розвиток волоконно-оптичних датчиків виявився 

дещо несподіваним. 

Оптичне волокно зазвичай буває одного з двох типів: одномодове, у якому 

розповсюджується тільки одна мода (тип розподілу передаваного 

електромагнітного поля), і багатомодове – з передачею безлічі (близько сотні) 

мод. Конструктивно ці типи волокон розрізняються тільки діаметром 

сердечника – світловедучої частини, всередині якої коефіцієнт заломлення 

трохи вищий, ніж у периферійній частині – оболонці. 

У техніці використовують як багатомодові, так і одномодові оптичні 

волокна. Багатомодові волокна мають великий (приблизно 50 мкм) діаметр 

сердечника, що полегшує їх з'єднання один з одним. Але, оскільки групова 

швидкість світла для кожної моди різна, то при передачі вузького світлового 

імпульсу відбувається його розширення (збільшення дисперсії). Порівняно з 

багатомодовими, в одномодових волокон переваги й недоліки міняються 
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місцями: дисперсія зменшується, але малий (5...10 мкм) діаметр сердечника 

значно ускладнює з'єднання волокон цього типу і введення в них світлового 

променя лазера. 

 

Рисунок 4.1 – Одномодове (а) і багатомодове (б) оптичне волокно 

 

Унаслідок цього одномодові оптичні волокна знайшли переважне 

застосування в лініях зв'язку, що вимагають високої швидкості передачі 

інформації (лінії верхнього рангу в ієрархічній структурі ліній зв'язку), а 

багатомодові найчастіше використовуються в лініях зв'язку з порівняно 

невисокою швидкістю передачі інформації. Є так звані когерентні волоконно-

оптичні лінії зв'язку, де придатні тільки одномодові волокна. У багатомодовому 

оптичному волокні когерентність світлових хвиль, що приймаються, спадає, 

тому його використання в когерентних лініях зв'язку непрактичне, що і 

зумовило застосування в подібних лініях тільки одномодових оптичних 

волокон. 

Навпаки, хоча при використанні оптичних волокон для датчиків 

вищезгадані чинники теж мають місце, але у багатьох випадках їх роль вже 

інша. Зокрема, при використанні оптичних волокон для когерентних 

вимірювань, коли з цих волокон формується інтерферометр. Важливою 

перевагою одномодових волокон є можливість передачі інформації про фазу 

оптичної хвилі, що є нездійсненним за допомогою багатомодових волокон. 

Отже, в даному випадку необхідне тільки одномодове оптичне волокно, як і в 

когерентних лініях зв'язку. Проте на практиці застосування одномодового 
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оптичного волокна при вимірюванні нетипове через невелику його дисперсію. 

Коротше кажучи, в сенсорній оптоелектроніці, за винятком датчиків-

інтерферометрів, використовуються багатомодові оптичні волокна. Ця 

обставина пояснюється ще й тим, що в датчиках довжина використовуваних 

оптичних волокон значно менша, ніж у системах оптичного зв'язку.  

Характеристики оптичного волокна як структурного елементу датчика і 

систем зв'язку. Перш ніж оцінювати значущість цих характеристик для обох 

сфер застосування, назвемо переваги оптичних волокон: 

- широкосмуговість (передбачається до декількох десятків терагерц); 

- малі втрати (мінімальні 0,154 дБ/км); 

- малий (близько 125 мкм) діаметр; 

- мала (приблизно 30 г/км) маса; 

- еластичність (мінімальний радіус вигину 2 MM); 

- механічна міцність (витримує навантаження на розрив приблизно 7 кг); 

- відсутність взаємної інтерференції (перехресних перешкод типу відомих у 

телефонії "перехідних розмов"); 

- безіндукційність (практично відсутній вплив електромагнітної індукції, а 

отже, і негативні явища, пов'язані з грозовими розрядами, близькістю до лінії 

електропередачі, імпульсами струму в силовій мережі); 

- вибухобезпечність (гарантується абсолютною нездатністю волокна бути 

причиною іскри); 

- висока електроізоляційна міцність (наприклад, волокно завдовжки 20 см 

витримує напругу до 10000 B); 

- висока корозійна стійкість, особливо до хімічних розчинників, мастил, води. 

У галузі оптичного зв'язку найбільш важливі такі переваги волокна, як 

широкосмуговість і малі втрати, причому в будівництві внутрішньоміських 

мереж зв'язку разом з цими властивостями особливого значення набувають 

малий діаметр і відсутність взаємної інтерференції, а в електрично 

несприятливому навколишньому середовищі – безіндукційність. Останні ж три 

властивості в більшості випадків тут не відіграють якої-небудь помітної ролі. 
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У практиці використання волоконно-оптичних датчиків мають найбільше 

значення останні чотири властивості. Достатньо важливі й такі властивості, як 

еластичність, малі діаметр і маса. Широкосмуговість і малі втрати значно 

підвищують можливості оптичних волокон, але далеко не завжди ці переваги 

усвідомлюються розробниками датчиків. Проте, із сучасної точки зору, в міру 

розширення функціональних можливостей волоконно-оптичних датчиків у 

найближчому майбутньому ця ситуація виправиться. 

Як буде показано нижче, у волоконно-оптичних датчиках оптичне волокно 

може бути застосоване просто як лінія передачі, а може відігравати роль 

найчутливішого елемента датчика. В останньому випадку використовуються 

чутливість волокна до електричного поля (ефект Керра), магнітного поля 

(ефект Фарадея), до вібрації, температури, тиску, деформацій (наприклад, до 

вигину). Більшість цих ефектів в оптичних системах зв'язку вважаються 

недоліками, у датчиках – швидше перевагою, яку слід розвивати. 

Оцифровування і волоконно-оптичні датчики 

Важливим в етапі розвитку волоконно-оптичних датчиків було 

функціональне розширення операцій, що виконуються в блоці обробки даних 

датчика, шляхом їх оцифроввування і, що особливо істотно, спрощення 

операцій нелінійного типу. Адже у волоконно-оптичних датчиках лінійність 

вихідного сигналу щодо вимірюваної фізичної величини досить часто 

незадовільна. Завдяки ж оцифроввуванні обробки ця проблема тепер частково 

або повністю розв’язується. 

Стимул появи волоконно-оптичних датчиків – створення самих оптичних 

волокон, а також вибухоподібний розвиток оптичної електроніки і волоконно-

оптичної техніки зв'язку. 
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Завдання до теми 

Вивчити будову та проаналізувати характеристики оптоволоконних ліній 

різних типів. 

Контрольні питання 

1. Призначення оптиковолоконних ліній. 

2. Переваги оптиковолокна порівняно з іншими лініями зв’язку. 

3. Від чого залежать властивості оптичного волокна? 

Література: [2 – 6]. 

 

Практичне заняття № 5 

Тема. Дослідження характеристик каналів керування індикаторними 

пристроями  

Короткі теоретичні відомості 

До цього класу приладів належать транзисторні оптопари, де як приймач 

випромінювання використовується фототранзистор, а також оптрони зі 

складовим фототранзистором. 

Матеріалом фотоприймачів частіше за все є кремній; випромінювачами в 

таких приладах є арсенід-галієві світлодіоди. 

 

Рисунок 5.1 – Характеристики транзисторних оптронів 

 

Транзисторні оптопари привертають увагу можливістю керування струмом 

колектора як оптичними методами, так і електричними. Ці прилади дозволяють 

отримати високі значення коефіцієнта передачі по струму з відповідно великим 

I2 (чим вони вигідно відрізняються від діодних оптопар) при задовільній 
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швидкодії. 

Статичний коефіцієнт передачі по струму: 

КI= I1/I2,     (5.1) 

де І1 – вхідний струм оптопари, який протікає через випромінювач-світлодіод; 

І2 – вихідний струм, який є струмом колектора фототранзистора. 

На рис. 5.1 наведено типову залежність КI від вхідного струму для 

транзисторної (крива 1) оптопари, та оптопари зі складовим фототранзистором 

(крива 2). Характеристики таких оптопар сильно відрізняються від діодних 

оптронів. Це пов'язано з тим, що коефіцієнт посилення транзистора залежить 

від струму бази і тому не є постійною величиною. 

Температурну залежність КI транзисторного оптрона при великих (крива 1) 

і малих (крива 2) вхідних струмах зображено на рис. 5.2. Видно, що при 

великих I коефіцієнт передачі по струму зі зміною температури поводиться 

приблизно так само як і у разі діодних оптопар. У загальному випадку характер 

кривих КI(Т) визначається залежністю від температури квантового виходу як 

світлодіода, так і фототранзистора. 

Завдання до теми 

1. Побудувати ВАХ транзисторного оптрона: вхідну І1=f(U1), вихідні І2=f(U2) 

при різних значеннях вхідного струму І1 за даними табл. 5.1. 

2. Установити залежність між вхідним та вихідним струмами I2=f(I1) при 

постійній вихідній напрузі. 

3. Побудувати залежність коефіцієнта передачі струму (КI= I1/I2) від величини 

вхідного струму КI = f(I1). 

Контрольні питання 

1. Які існують різновиди транзисторних оптопар? 

2. Які конструкції забезпечують значне підсилення струму? 

3. Навести основні характеристики транзисторних оптопар. 

Література: [1 – 5]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Критерії оцінювання знань студентів з дисципліни „Оптоелектронні 

технології в біотехнічних та медичних апаратах”, формою семестрового 

контролю якої є залік (5-й семестр). 

Вид занять Бали Складові контролю 

Лекції 10 1) відвідування лекцій, 

2) наявність конспекту, 

3) участь у письмовому опитуванні на лекціях 

Поточна робота 

студента в семестрі 

40 

(10+5+10+5+10) 

1) письмовий експрес-контроль на заняттях 

(10), 

2) реферати(5), 

3) опитування(10), 

4) контрольні  роботи на заняттях(10). 

5) активність на практичних(5) 

Види контролю проводяться згідно зі 

змістовими  модулями за робочою програмою 

Робота студента на 

практичних  заняттях 

30 

(5+5+5+5+10) 

1) відвідування (5), 

2) підготовка до занять(5), 

3) наявність конспекту практичних (10), 

4) активність на семінарських заняттях(5), 

5) виконання самостійної роботи (5) 

Робота студента на 

лабораторних заняттях 

20 

(5+5+10) 

1) відвідування (5), 

2) підготовка до лабораторних(5), 

3) захист роботи в термін (10) 

УСЬОГО 100  

Семестровий контроль знань студентів з дисциплін, для яких передбачено 

залік, проводиться як сумарне оцінювання за результатами поточного 

контролю. 
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Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної 

дисципліни «Оптоелектронні технології в біотехнічних та медичних апаратах» 

для студентів денної форми навчання зі спеціальності 171 – «Електроніка» 

освітнього ступеня «Бакалавр» 
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