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Текст лекції

Оптоелектронними приладами називають пристрої, випромінюючі і
перетворюючі
випромінювання
в
інфрачервоній,
видимій
або
ультрафіолетовій областях спектру або електромагнітні випромінювання
частоти яких знаходяться в цих областях. Нині до оптоелектронних приладів
відносять напівпровідникові прилади і мікросхеми, що виконують функції
пристроїв оптичної переробки інформації, пристрої відображення інформації,
сканістори - пристрої розгортки зображень, одиничні перетворювачі
електричних сигналів в оптичниі і навпаки - фотовипромінювачі (світлодіоди
і лазери) і фотоприймачі (фоторезистори, фотодіоди, фототранзистори і
фототиристори), а також оптрони.
Оптронами називають прилади, в яких є джерела і приймачі
випромінювання, конструктивно об'єднані і поміщені в один корпус. Широко
використовуються оптрони, в яких застосовуються пари світлодіод фотодіод, світлодіод - фототранзитор, світлодіод - фототиристор.
Пристрої оптоелектроніки мають ряд достоїнств. У них
забезпечується практично повна гальванічна розв'язка між вхідною і
вихідною ланцюгами. Відсутній зворотний вплив приймача сигналу на його
джерело. Легко узгоджуються між собою електричні ланцюги з різним
вхідним і вихідним імпедансом. Оптоелектронні пристрої мають широку
смугу пропускання і перетворення сигналів, велику швидкодію і високу
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інформаційну ємність оптичних каналів зв'язку. На оптичні ланцюги не
впливають всілякі перешкоди, викликані електричними і магнітними полями.
У пристроях оптоелектроніки передача інформації від джерела
оптичного
випромінювання
до
приймача
здійснюється
через
светопроводящую
середовище (повітря,
вакуум)
або спеціальні
світлопроводи (оптичні волокна або планарны хвилеводи), що виконують
роль провідника оптичного випромінювання. По суті, світлопроводи в
системах світлопроводів є еквівалентами електричних дротів в електронних
системах. Лінії світлопроводів передачі інформації характеризуються
великою пропускною спроможністю, тобто можливістю поєднувати в одному
світлопроводі велику кількість каналів зв'язку при дуже високій швидкості
передачі інформації (десятків гигабит в секунду). Декілька каналів
інформації можна об'єднати в одному світлопроводі, оскільки оптичне
випромінювання легко розділяється по довжинах хвиль.
1. Світлодіоди.
Світлодіод уявляє собою випромінюючий p - n перехід, свічення в
якому виникає внаслідок рекомбінації носіїв заряду (електронів і дірок). Воно
спостерігається при зміщенні переходу в прямому напрямі.
Умовне графічне позначення і схема включення діода зображені на
рис. 8.5. Обмежуючий резистор R задає величину струму через світлодіод.

Рис. 8.5. Схема включення світлодіоду.
Колір випромінювання світлодіодів визначається матеріалом, з якого
вони виготовлені. Найчастіше зустрічаються світлодіоди червоного,
зеленого, жовтого, помаранчевого свічення. Окрім світлодіодів, що дають
видиме свічення, випускаються світлодіоди інфрачервоного випромінювання
ІЧ, вони виготовляються переважно з арсеніду галію. Вони застосовуються у
фотореле, різних датчиках і входять до складу деяких оптронів. Усі пульти
дистанційного керування побутової техніки працюють на ІЧ світлодіодах.
Перевага цих приладів полягає в тому, що на них не впливає світло видимої
частини спектру, джерелом якого є сонце і освітлювальні прилади.
Існують світлодіоди змінного кольору свічення з двома
светоизлучающими переходами, колір свічення залежить від співвідношення
струмів через переходи. Існують комбіновані прилади, в одному корпусі яких
конструктивно поєднано два і більше світлодіоди різних кольорів.
4

Світлодіоди характеризуються наступними параметрами.
- сила світла, вимірювана в канделах і вказувана для певного значення
прямого струму. У світлодіодів сила світла зазвичай складає десяті долі або
одиниці милликандел.
- яскравість, рівна відношенню сили світла до площі поверхні, що
світиться. Вона складає десятки - сотні кандел на квадратний сантиметр;
- постійна пряма напруга (2 -3 В);
- колір свічення і довжина хвилі, відповідні максимальному
світловому потоку;
- максимальний допустимий прямий струм. Зазвичай він складає
десятки міліампер;
- максимально допустима постійна зворотна напруга (одиниці вольт);
- діапазон температур новколишнього середовища.
Важливою
характеристикою
є
діаграма
спрямованості
випромінювання, яка визначається конструкцією діода, зокрема, наявністю
лінзи.
Світлодіоди є основою складніших приладів.
Цифро-буквений світлодіодний індикатор також зроблений у вигляді
інтегральної мікросхеми з декількох світлодіодних структур, розташованих
так, щоб при відповідних комбінаціях сегментів, що світяться, виходило
зображення букви або цифри. Однорозрядні індикатори дозволяють
відтворити одну цифру від 0 до 9 або деякі букви. Багаторозрядні індикатори
відтворюють одночасно декілька знаків. У більшості індикаторів сегменти
мають вигляд смужок (зазвичай 7 для кожного розряду).
2. Фотодіоди.
Фотодіоди - напівпровідниковими діодами, в яких використовується
залежність зворотного струму від світлового потоку. Такий режим роботи
називається фотодіодним (рис. 8.6).

Рис. 8.6. Схема включення фотодіоду.
Вольтамперні характеристики для фотодіодного режиму приведені на
рис. 8.7.
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Рис.8.7. Вольт-амперна характеристика фотодіоду ри фотодіодному
режимі роботи.
Якщо світлового потоку немає, то через фотодіод протікає початковий
струм I0, який називають темновим. Під дією світлового потоку струм в діоді
зростає і характеристика розташовується вище. Чим більше світловий потік,
тим більше струм. Підвищення зворотної напруги на діоді трохи збільшує
струм. При деякій напрузі виникає електричний пробій (штрихові ділянки
характеристик). Енергетичні характеристики фотодіода лінійні і мало
залежать від напруги.
Інтегральна чутливість фотодіода зазвичай складає десятки міліампер
на люмен. Інерційність фотодіодів невелика, вони можуть працювати на
частотах до сотень мегагерц.
Фотодіоди, що працюють в режимі фотогенератора (фотогальванічний
режим), служать для перетворення енергії випромінювання в електричну
енергію. По суті, вони є фотодіодами, що працюють без джерела зовнішньої
напруги і створюють власну ЕРС під дію випромінювання. Нині важливе
значення мають кремнієві фотоелементи, використовувані як сонячні
перетворювачі. Вони перетворять енергію сонячних променів в електричну, і
ЕРС їх досягає 0.5 В.
3. Фототранзистори.
Біполярний фототранзистор є звичайним транзистором, але в
корпусі його зроблено прозоре «вікно», через яке світловий потік може
впливати на область бази.
Фототранзистори можна розглядати як комбінацію фотодіода і
транзистора. Це дозволяє одночасно з перетворенням світлової енергії в
електричну здійснювати посилення фотоструму. На вхід транзистора можна
подавати оптичний і електричний сигнали. Напругу живлення на
фототранзистор подають як і на звичайний транзистор (рис. 8.8, а), проте він
може працювати і з відключеним виведенням бази (рис. 8.8, б). Таке
включення називається включенням з плаваючою базою і характерно тільки
для цього типу приладів. При цьому транзистор знаходиться в активному
режимі, ближче до межі відсічення.
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Рис.8.8. Схеми включення фототранзистора.
При розрахунках схем фототранзистори можна розглядати як звичайні
транзистори, на вхід яких подається електричний сигнал, еквівалентний
оптичному. Вольт-амперні характеристики фототранзисторів аналогічні
вихідним характеристикам звичайних транзисторів. Їх темновий струм
значно більше, чим у фотодіодів, але і інтегральна чутливість вища.
Основним недоліком цих приладів є значно менша гранична частота в
порівнянні з фотодіодами, що обмежує їх застосування в оптоволоконних
системах. Крім того, вони мають значний рівень шумів і сильну
температурну залежність темнового струму.
4. Оптрони.
Оптрон - це напівпровідниковий прилад, в якому конструктивно
об'єднано джерело і приймач випромінювання, що мають між собою
оптичний зв'язок. У джерелі випромінювання електричні сигнали
перетворяться у світлові, які впливають на фотоприймач і створюють в нім
знову електричні сигнали. Оптрон з одним випромінювачем і приймачем
називається оптопарою. Мікросхема, що складається з однієї або декількох з
додатковими пристроями, що погоджують і підсилювальними, називається
оптоелектронною інтегральною мікросхемою. На вході і виході оптрона
завжди є електричні сигнали, а зв'язок входу з виходом здійснюється
світловими сигналами. Ланцюг випромінювача є таким, що управляє, а
ланцюг приймача - керованим. Конструктивно в оптронах випромінювач і
приймач випромінювання поміщені в один корпус і пов'язані оптичним
каналом.
Усі достоїнства і недоліки оптоелектронних приладів відносяться і до
оптронів. Найголовніше призначення оптронів - передача сигналів за
допомогою світлового потоку і гальванічна розв'язка електричних ланцюгів.
Розглянемо різні типи оптронів, що відрізняються один від одного
фотоприймачами.
Резистивні оптопари мають як випромінювач світлодіод, що дає
видиме або інфрачервоне випромінювання. Приймачем випромінювання є
фоторезистор, який може працювати як на постійному, так і на змінному
струмі.
На рис. 8.9 схематично зображена оптопара резистора, у якої вихідний
ланцюг живиться від джерела постійної або змінної напруги Е і має
7

навантаження Rн. Напруга UУПР, що подається на світлодіод, управляє
струмом в навантаженні. Ланцюг управління ізольований від фоторезистора,
який може бути включений в ланцюг відносно високої напруги.

U
УПР

R

Н

Е
Рис. 8.9. Схема включення резистивної оптопари.
Оптрони резисторів застосовуються для схем автоматичного
регулювання посилення, зв'язку між каскадами, управління безконтактними
дільниками напруги, модуляції сигналів, формування різних сигналів.
Діодні оптопари (рис 8.10, а) мають зазвичай кремнієвий фотодіод і
інфрачервоний арсенидо-галлиевый світлодіод. Фотодіод може працювати у
фотогенераторному режимі, створюючи фото ЕРС до 0.8 В, або у
фотодіодному режимі. Багатоканальні діодні оптопари мають в одному
корпусі декілька оптопар.

а)

б)

в)

д)

г)

е)

Рис. 8.10. Різні види оптронів.
Застосування діодних оптопар дуже різноманітно. Наприклад, на
основі діодних оптопар створюються імпульсні трансформатори, що не
мають обмоток. Оптопари використовуються для передачі інформації між
комп'ютерами, для управління роботою різних мікросхем. Різновидом
діодних оптопар є оптопари, в яких фотоприймачем служить фотоварікап
(мрис 8.10, б).
Транзисторні оптопари (рис 8.10, в) мають у якості приймача
біполярний кремнієвий транзистор n-p-n типу. Оптопари цього типу
працюють головним чином в ключовому режимі і застосовуються в
комутаційних схемах, пристроях зв'язку різних датчиків з вимірювальними
блоками, якості реле і багатьох інших випадках.
Для підвищення чутливості в оптопарі може бути використаний
складений транзистор (рис 8.10, г) або фотодіод з транзистором (рис. 8.10, д).
Оптопари із складеним транзистором мають найбільший коефіцієнт передачі
струму, але найменшою швидкодією, а найбільша швидкодія характерна для
діодно-транзисторних оптопар.
Оптопари тиристорів мають як фотоприймач кремнієвий
фототиристор (рис.8.10, е) і застосовуються в ключових режимах. Основна
область використання - схеми для формування потужних імпульсів,
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управління потужними тиристорами, управління і комутації різних пристроїв
з потужними навантаженнями.
Оптоелектронні інтегральні мікросхеми (ОЄ ІМС) мають оптичний
зв'язок між окремими вузлами і компонентами. У цих мікросхемах,
виготовлених на основі діодних, транзисторних або тиристорів оптопар,
окрім випромінювачів і фотоприймачів, знаходяться ще і пристрої для
обробки сигналів, отриманих від фотоприймача. Різні ОЕ ІМС
використовуються головним чином як перемикачі логічних і аналогових
сигналів, реле і схем індикації. Як приклад можна привести оптоелектронну
інтегральну мікросхему HSPL2400 фірми Agilent Technologies, що включає
фотодіодну оптопару, компаратор і формувач рівня напруги для логічних
мікросхем ТТЛ (рис 8.11).

Рис. 8.11. Опротоелекторнна інтегральна мікросхема.
Тема №9
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