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(57) Вимірювальний перетворювач з часовим
представленням інформації, що містить формувач
імпульсів, зв'язаний з модулятором струму, до
виходу якого підключений інжекційний лазер, во-
локонний світловод, вхід якого оптично зв'язаний з
Інжекційним лазером, лавинний фотодіод, оптич-
ний вхід якого зв'язаний з виходом волоконного
світловоду, та пороговий пристрій, електрично

зв'язаний з лавинним фотодіодом, який
відрізняється тим, що в нього додатково введені
розгалужувач випромінювання інжекційного лазе-
ра, другий волоконний світловод, розміщений в
екрануючому корпусі, другий пороговий пристрій,
другий лавинний фотодіод та тригер, причому дру-
гий вихід розгалужувача випромінювання оптично
з'єднаний з входом другого волоконного
світловоду, вихід якого оптично з'єднаний з другим
лавинним фотодіодом, який електрично зв'язаний
з входом другого порогового пристрою, виходи
обох порогових пристроїв електрично зв'язані з
входами управління тригера, вихід якого є вихо-
дом вимірювального перетворювача.

Корисна модель відноситься до вимірювальної
техніки і може бути використана для вимірювання
та контролю фізичних величин.

Відома волоконно-інтерференційна система
вимірювання тиску (Патент Російської Федерації
№94042214 G01B9/02, опублікований 1996.11.27).
Система призначена для створення
вимірювальних перетворювачів тиску. Вона скла-
дається з джерела випромінювання, світловодів,
чутливого елемента, направленого від гал ужу вач а,
реєструю чого пристрою, амплітудно-
спектрального модулятора оптичного ви-
промінювання, який з'єднаний з джерелом ви-
промінювання, причому, чутливий елемент вико-
наний в вигляді багатошарової структури оптично
прозорих матеріалів, які утворюють голографічний
фільтр, а реєструючий пристрій складається з
послідовно з'єднаних фотоприймача та часто-
томіра.

Недоліком системи є складність конструкції,
необхідність ретельного настроювання та
відсутність температурної стабілізації.

Найбільш близьким за технічною сутністю є
прецизійний волоконно-оптичний датчик на основі
оптоелектронної рецир куля цінної системи
(Г.К.Кузьмин, И А.Малевич, А.В Поляков,
С.И.Чубаров. Волоконно-оптический датчик на
основе рециркуляционной системы // Измеритель-

ная техника-1999.- №7.- с.32). Він складається з
формувача імпульсів зв'язаного з модулятором
струму, до виходу якого підключений інжекційний
лазер, волоконного світловоду, вхід якого оптично
зв'язаний з інжекційним лазером, лавинного фо-
тодіоду, оптичний вхід якого зв'язаний з виходом
волоконного світловоду, та порогового пристрою
електричне зв'язаного з лавинним фотодіодом, які
об'єднані в замкнену структуру в якій відбувається
циркуляція імпульсу.

Недоліком даного пристрою є низькі метро-
логічні характеристики обумовлені відсутністю
засобів компенсації впливу температури та інших
фізичних величин, що створюють завади під час
проведення вимірювань.

В основу корисної моделі поставлена задача
створення вимірювального перетворювача з часо-
вим представленням інформації в якому за раху-
нок введення нових елементів та зв'язків дося-
гається компенсація впливу температури та інших
фізичних величин, які створюють завади під час
проведення вимірювань, що приводить до покра-
щення метрологічних характеристик та розширен-
ня діапазону вимірювань.

Поставлена задача вирішується тим, що в
вимірювальний перетворювач з часовим пред-
ставленням інформації, що містить формувач
імпульсів, зв'язаний з модулятором струму, до
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виходу якого підключений інжекційний лазер, во-
локонний світловод, вхід якого оптично зв'язаний з
інжекційним лазером, лавинний фотодіод, оптич-
ний вхід якого зв'язаний з виходом волоконного
світловоду, та пороговий пристрій електричне
зв'язаний з лавинним фотодіодом, додатково вве-
дені розгалужувач випромінювання інжекційного
лазера, другий волоконний світловод розміщений
в екрануючому корпусі, другий пороговий пристрій,
другий лавинний фотодіод та тригер, причому,
другий вихід розгалужувача випромінювання оп-
тично з'єднаний з входом другого волоконного
світловода вихід якого оптично з'єднаний з другим
лавинним фотодіодом, який електричне зв'язаний
з входом другого порогового пристрою, виходи
обох порогових пристроїв електричне зв'язані з
входами управління тригера, вихід якого є вихо-
дом вимірювального перетворювача

На кресленні наведено структурну схему
вимірювального перетворювача. Він складається з
формувача імпульсів 1, який має вхід управління
по колу зворотного зв'язку, вихід формувача
імпульсів з'єднаний з входом модулятора струму
2, вихід модулятора підключений до інжекційного
лазера 3, оптичний вихід лазера з'єднаний з вхо-
дом розгалужувача 4, його виходи оптично з'єднані
з входами першого 5 та другого 6 волоконних
світловодів, другий волоконний світловод
поміщений в екрануючий корпус 7, виходи першо-
го та другого волоконних світловодів оптично
з'єднані з оптичними входами першого 8 та друго-
го 9 лавинних фотодіодів відповідно, електричні
виходи першого та другого фотодіодів підключені
до входів першого Юта другого 11 порогових при-
строїв відповідно, вихід першого порогового при-
строю одночасно підключений до входу формува-
ча імпульсів 1 та до входу R тригера 12, вихід дру-
гого порогового пристрою підключений до входу S
тригера 12, вихід тригера 12 є виходом
вимірювального перетворювача.

Вимірювальний перетворювач з часовим
представленням інформації працює наступним
чином Після ввімкнення живлення формувач
імпульсів 1 формує короткий імпульс стабільної
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тривалості. Цей імпульс запускає модулятор стру-
му 2, який ініціює формування короткого
стабільного імпульсу оптичного випромінювання
інжекційного лазера 3 Оптичний імпульс потрап-
ляє на вхід розгалужувача випромінювання
інжекційного лазера 4 з виходів якого він направ-
ляється на входи першого 5 та другого 6 волокон-
них світловодів. Світловоди виконані з однакового
матеріалу, однак другий волоконний світловод 6
має меншу довжину, крім того, він помішується в
корпус 7, який екранує його лише від дії фізичної
величини, для вимірювання якої призначений да-
ний вимірювальний перетворювач. Всі інші факто-
ри впливу цим корпусом не повинні екрануватися.
З виходів першого 5 та другого 6 волоконних
світловодів оптичні імпульси потрапляють на пер-
ший 8 та другий 9 лавинні фотодіоди відповідно
Сигнали з першого 8 та другого 9 лавинних фо-
тодіодів поступають на входи першого 10 та друго-
го 11 порогових пристроїв відповідно. Сигнал з
виходу порогового пристрою 10 одночасно надхо-
дить до входу R тригера 12 і до входу запуску
формувача імпульсів 1. Сигнал з виходу порогово-
го пристрою 11 надходить до входу S тригера 12.
Оскільки другий волоконний світловод 6 є корот-
шим за перший волоконний світловод 5, то час
затримки на проходження імпульсу в нього буде
менший, отже його вихідний імпульс переведе
тригер 12 в стан логічної одиниці на виході. Три-
валість логічної одиниці на виході тригера 12 буде
обмежена моментом надходження імпульсу з ви-
ходу першого волоконного світловоду 5 Врахо-
вуючи те, що затримка імпульсу в першому воло-
конному світловоді 5 буде визначатися не лише
впливом вимірювальної фізичної величини, але й
впливом температури, та інших фізичних величин,
які одночасно в однаковій мірі впливатимуть на
затримку імпульсу в другому волоконному
світловоді 6, тому тривалість вихідного імпульсу
логічної' одиниці на виході тригера 12 буде визна-
чатися виключно значенням вимірювальної
фізичної величини, яка буде діяти на перший во-
локонний світловод 5.

Вимірювані величини
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