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Сенсори виконують функцію перетворення інформації з тієї форми, в якій вона поступає на 

жкистему керування в форму доступну для відображення, обробки та збереження. [1]
На теперішній час найбільш популярними пристроями для визначення об'єктів положення 

■а переміщення є оптичні сенсори. Серед їх основних переваг можна назвати простоту, відсутність 
■фолу навантаження і відносно великі робочі відстані. Вони нечутливі до паразитних магнітних 
жшв і електростатичних перешкод, що робить їх незамінними для деяких застосувань [2].

Разом з перевагами оптичні датчики володіють і деякими недоліками, а саме чутливими до 
■бруднення, схильні до впливу стороннього світла, світлового фону, а також температури (при 
■оівпровідниковій основі) [3].

За допомогою сенсорів положення можна безконтактним способом дистанційно реєструвати 
ф хіеси переміщення і керувати ними. Приклад застосування такого сенсора показаний на рис. 1.

Наприклад, потрібно зареєструвати вібрацію якогось механізму в процесі роботи при 
ровоманітних навантаженнях. Для цього на ньому в характерному місці встановлюють світлодіод 
випромінювач). Випромінювання цього світлодіода за допомогою оптики (наприклад, лінзи), 
фокусується на сенсору положення [4].
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Рис. 1 Схема пристрою для реєстрації вібрації механізму

Мікроелектронний сенсор для визначення переміщення об’єкту, використовується в 
шіузях електронної техніки, мікроелектронної технології, сенсорної електроніки та вимірювальної 

:и і може бути використаний як сенсор переміщення в різноманітних пристроях 
атичного керування.

В той же час пристрої такого типу здебільшого мають недостатню чутливість і низьку 
стійкість, що обмежує точність визначення переміщення об’єкту. Яка визначається станом і 
ією поверхні вимірювального об’єкта, а також відстанню між кінцями передавального 

нно-оптичного джгута та вимірювальним об’єктом.
Метою роботи є підвищення чутливості, яка значно збільшить точність визначення 

іщення за рахунок введення частотного перетворення інформаційних сигналів.
На рисунку 2 представлена схема мікроелектронного пристрою для визначення 

іщення об’єкту. Даний пристрій складається з таких елементів: 1 -  джерело світла, 2 -  
вальний волоконно-оптичний джгут, 3 - вимірювальний об’єкт, 4 -  приймальний волоконно- 

ний джгут, 5 -  частотний фотоперетворювач [5].
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Рис. 2 Мікроелектронний пристрій для визначення переміщення об’єкту

За рахунок удосконалення конструкції та введення частотного перетворення інформаційних 
сигналів, а також зменшення габаритів пристрою, досягається можливість розширення діапазону 
вимірів та підвищення точності визначення переміщення [6],
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