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Урок № 7 

Тема: Оптрони і світловоди 

Мета: ознайомлення з приципами дії оптрона і світловода. 

Оптроном, або оптопарою, називається оптоелектронний прилад, який складається 

з джерела світла, фотоприймача і оптичного каналу, який їх з’єднує (рис. 1). У оптроні може 

бути здійснена різна комбінація джерел світла і фотоприймачів.  

 
Принцип дії оптронів оснований на подвійному перетворенні енергії. У 

випромінювачі енергія електричного сигналу перетворюється в світлову, а в фотоприймачі 

оптичний сигнал викликає зміну струму, напруги або опору. 

Наявність оптичного зв’язку між джерелом та приймачем випромінювання 

забезпечує ряд принципових переваг оптронів:  

дуже високу електричну ізоляцію входу та виходу;  

односпрямованість передачі інформації;  

відсутність зворотної реакції фотоприймача на випромінювач та взаємних дій;  

широку полосу пропускання;  

несприйняття оптичного каналу до впливу електромагнітних полей.  

Крім того, ці прилади дозволяють реалізувати безконтактне управління 

електронними об’єктами, розробити функціональні мікроелектронні пристрої з 

фотоприймачами, характеристики яких під дією оптичного випромінювання змінюються за 

якзавгодно складним заданим законом, створити різноманітні давачі та пристрої для 

передачі інформації шляхом впливу на матеріал оптичного каналу. 

В той же час існування подвійного перетворення сигналу є причиною недоліків:  

значної споживаної потужності;  

сильної залежності параметрів від температури;  

високого рівня власних шумів;  

конструктивно-технологічної недосконалості, пов’язаної з використанням гібридної 

технології. 

 



 

Призначення окремих елементів оптрона і види перетворення енергії показані на 

узагальненій структурній схемі оптрона (рис. 2). Вхідний пристрій забезпечує узгодження 

джерела випромінювання з попередніми електронними елементами за струмом та напругою 

та оптимізацію його робочого режиму. 

Як вже зазначалось, джерело випромінювання перетворює електричний сигнал у 

світловий, тому до нього застосовуються високі вимоги за ККД, швидкодією, 

спрямованістю випромінювання та постійністю електричних і оптичних параметрів. 

Зв’язок між випромінювачем та фотоприймачем здійснюється через оптичне 

середовище, яке в багатьох випадках забезпечує й механічну цілісність конструкції. Для 

максимально повної передачі енергії оптичний канал повинен мати високе пропускання без 

спотворення форми сигналу і мінімальне розсіювання випромінювання в сторони, а також 

захищати елементи оптрона від зовнішніх світлових впливів. 

В фотоприймачі оптичне випромінювання перетворюється в електричний сигнал і 

для зменшення втрат його інформативності необхідно підвищувати чутливість, швидкодію 

і стабільність параметрів приймачів. 

Потужність і амплітуда сигналу з фотоприймача часто буває недостатня для 

управління наступними електронними схемами, тому в склад оптронів включаються 

вихідні пристрої. Вони забезпечують підсилення сигналу і перетворення його в стандартну, 

зручну для передачі форму. 

Для ефективної роботи оптрона всі його елементи повинні бути узгоджені за 

спектральними, електричними та експлуатаційними характеристиками. 

За ступенем складності й типом оптичного каналу виділяють три групи приладів: 

оптопари, оптоелектронні інтегральні мікросхеми і спеціальні оптрони, класифікація 

яких наведена на рис. 3. 

 



Оптопара (або елементарний оптрон) являє собою оптоелектронний 

напівпровідниковий прилад, що складається з випромінювального та фотоприймального 

елементів, між якими є оптичний зв’язок, що забезпечує електричну ізоляцію між входом 

та виходом. В залежності від типу фотоприймача, що використовується, вони поділяються 

на діодні, транзисторні, тиристорні та резисторні оптопари. 

Оптоелектронна інтегральна мікросхема (ОІМС) – це один з найбільш 

перспективних типів елементів інформаційних систем. Їх переваги визначаються повною 

електричною і конструктивною сумісністю з традиційними мікросхемами і більш 

широкими функціональними можливостями. 

Оптоелектронна інтегральна мікросхема (ОІМС) складається з однієї або кількох 

оптопар та електрично з’єднаних з ними одного або кількох узгоджувальних або 

підсилювальних пристроїв. В залежності від області застосування ОІМС поділяють на 

цифрові, призначені для високошвидкісної передачі цифрової інформації по електрично 

ізольованих колах, і аналогові, які використовуються для обробки неперервних сигналів. 
 

Урок № 7 

Тема: Пристрої вторинних джерел елетроенергії. Некеровані та керовані 

випрямлячі 

Мета: ознайомлення з пристроями вторинних джерел електроенергії. 

Електропостачання здійснюється здебільшого за допомогою трифазних мереж на 

промисловій частоті. Але живлення багатьох пристроїв можливе постійним струмом 

(наприклад, інтегральні мікросхеми), змінним струмом з наперед заданою частотою 

(наприклад, приводи багатьох машин) тощо.  

Випрямлячі - це електротехнічні пристрої, що призначені для перетворення енергії 

джерела змінного струму в енергію напруги постійного струму.  

Склад випрямляча показаний на узагальненій структурній схемі, що наведена на 

мал.1.  

 

Мал. 1. Структурна схема випрямляча: TV- трансформатор напруги. 

 Як правило, випрямляч приєднується до розподільної мережі напруги змінного 

струму.  

Трансформатор призначений для перетворення величини напруги мережі до 

величини, необхідної для роботи випрямляча. 

 Вентильна схема перетворює змінну напругу у випрямлену - пульсуючу 

однополярну. Вона може виконуватись на напівпровідникових ключах.  

Згладжуючий фільтр перетворює випрямлену напругу в постійну. Фільтри 

виконуються на реактивних елементах, які мають властивість накопичувати електричну 

енергію: конденсаторах, дроселях. Такі фільтри називаються пасивними.  



Для живлення радіоелектронних пристроїв часто використовують активні фільтри, 

які будуються на транзисторах, операційних підсилювачах та реактивних елементах. 10  

Стабілізатор напруги підтримує напругу на навантаженні на незмінному рівні при 

змінах величини напруги мережі або величини навантаження у заданих межах.  

Регулятор (стабілізатор) може бути увімкненою і зі сторони змінної напруги (до 

трансформатора). 

Випрямлячі класифікують за числом фаз - однофазні та багатофазні (останні - 

найчастіше трифазні). За потужністю випрямлячі бувають малої потужності (до 100 Вт), 

середньої (до 10 кВт) і великої (понад 10 кВт).  

Електричні пристрої, призначені для перетворення електричної енергії одного виду 

в електричну енергію іншого виду, називаються вторинними джерелами електроенергії. 

До таких джерел електроенергії належать:  

- некеровані випрямлячі — пристрої для перетворення однофазної або трифазної 

напруги промислової частоти в постійну напругу;  

- керовані випрямлячі — пристрої, які здійснюють ті самі функції, що і некеровані 

випрямлячі, але у керованого випрямляча можна виставити будь-який наперед заданий 

рівень вихідної напруги у визначеному діапазоні значень (будуються на некерованих 

вентилях); 

- інвертори — пристрої для перетворення постійної напруги у змінну (будуються на 

тиристорах); 

- перетворювачі частоти — пристрої для перетворення змінної напруги однієї 

частоти у змінну напругу іншої частоти. 
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