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(57) Оптико-частотний сенсор температури, який
містить дві лінзи, напівпрозоре дзеркало, чотири
дзеркала, два світлофільтри, два кадрових вікна,
розміщені за світлофільтрами та перед обтюрато-
ром, який відрізняється тим, що в нього введено
перетворювач оптичного сигналу в частотний,
який містить двозатворний уніполярний транзис-
тор, фотодіод, біполярний транзистор, два кон-
денсатори, індуктивність, три резистори і джерело
постійної напруги, причому катод фотодіода з'єд-

наний з першим затвором двозатворного уніполя-
рного транзистора, першим виводом першого кон-
денсатора та першим виводом першого
резистора, а анод фотодіода з'єднаний з другим
виводом першого конденсатора та другим виво-
дом третього резистора, колектором біполярного
транзистора, другим виводом другого конденсато-
ра та другим полюсом джерела постійної напруги,
другий затвор двозатворного уніполярного транзи-
стора з'єднаний з його стоком, що під'єднано до
першого виводу індуктивності та першого виводу
другого резистора, а витік двозатворного уніполя-
рного транзистора з'єднаний з емітером біполяр-
ного транзистора, причому база біполярного тран-
зистора з'єднана з першим виводом третього
резистора та другим виводом другого резистора,
перший вивід другого конденсатора з'єднано з
другим виводом індуктивності, другим виводом
першого резистора та першим полюсом джерела
постійної напруги.

Корисна модель належить до області контро-
льно-вимірювальної техніки і може бути викорис-
тана як оптико-частотний сенсор температури в
різноманітних пристроях автоматичного керуван-
ня.

Відомий пристрій для виміру температури,
який складається з волоконно-оптичного детекто-
ра, джерела світла та потрапляючого на волокон-
но-оптичний детектор пучка від джерела світла під
дією температури. В детекторі відбуваються зміни,
котрі забезпечують отримання інформації про те-
мпературу [див. Т. Окоси и др. Волоконно-
оптические датчики. - Л.: Энергоатомиздат. 1990.
с. 144-147].

Недоліком такого пристрою є низька чутли-
вість і точність виміру температури.

За прототип обрано оптико-електронну систе-
ма для виміру температури [див. А.А. Поскачей,
Е.П. Чубаров. Оптико-електронные системы изме-
рения температуры. - М.: Энергоатомиздат. 1988.
с. 91-94], яка містить дві лінзи, напівпрозоре дзер-
кало, чотири дзеркала, два світлофільтри, два
кадрових вікна, розміщені за світлофільтрами та
перед обтюратором, систему для генерування
додаткової напруги та підсилювально-

перетворювальний пристрій.
Недоліком такого пристрою є низька чутли-

вість і точність виміру температури.
В основу корисної моделі поставлена задача

створення оптико-частотного сенсора температу-
ри,  в якому за рахунок введення нових блоків і
зв'язків між ними досягається можливість перетво-
рення температури у частоту, що приводить до
підвищення чутливості і точності виміру темпера-
тури.

Поставлена задача вирішується тим, що в оп-
тико-частотний сенсор температури, який містить
дві лінзи, напівпрозоре дзеркало, чотири дзеркала,
два світлофільтри, два кадрових вікна, розміщені
за світлофільтрами та перед обтюратором, введе-
но перетворювач оптичного сигналу в частотний,
який містить двозатворний уніполярний транзис-
тор, фотодіод, біполярний транзистор, два кон-
денсатори, індуктивність, три резистори і джерело
постійної напруги, причому катод фотодіода з'єд-
наний з першим затвором двозатворного уніполя-
рного транзистора, першим виводом першого кон-
денсатора та першим виводом першого
резистора, а анод фотодіода з'єднаний з другим
виводом першого конденсатора та другим виво-
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дом третього резистора, колектором біполярного
транзистора, другим виводом другого конденсато-
ра та другим полюсом джерела постійної напруги,
другий затвор двозатворного уніполярного транзи-
стора з'єднаний з його стоком, що під'єднано до
першого виводу індуктивності та першого виводу
другого резистора, а витік двозатворного уніполя-
рного транзистора з'єднаний з емітером біполяр-
ного транзистора, причому база біполярного тран-
зистора з'єднана з першим виводом третього
резистора та другим виводом другого резистора,
перший вивід другого конденсатора з'єднано з
другим виводом індуктивності, другим виводом
першого резистора та першим полюсом джерела
постійної напруги.

На кресленні подано схему оптико-частотного
сенсора температури. Пристрій містить лінзи 1, 12,
напівпрозоре дзеркало 2, світлофільтри 4, 5, кад-
рові вікна 6, 7, розміщені за світлофільтрами та
перед обтюратором 8, дзеркала 3, 9, 10, 11, також
введено перетворювач оптичного сигналу в часто-
тний, що складається з фотодіода 13, конденсато-
рів 14, 21, двозатворного уніполярного транзисто-
ра 15, резисторів 16, 18, 19, біполярного
транзистора 17, індуктивності 20, джерела постій-
ної напруги 22. Вихід пристрою утворений стоком
двозатворного уніполярного транзистора 15 і зага-
льною шиною.

Оптико-частотний сенсор температури працює
таким чином. В початковий момент часу світловий
потік відсутній і температура не вимірюється. В
наступний момент часу світловий потік від об'єкта
приймається лінзою 1, перша його частина прохо-
дить крізь напівпрозоре дзеркало 2, а друга части-
на заломлюєтьсь через напівпрозоре дзеркало 2.
Після чого, друга частина світлового потоку відби-
ваючись від дзеркала 3, потрапляє через світло-
фільтр 4 та кадрове вікно 6 на обтюратор 8. Пер-
ша частина світлового потоку проходить крізь
світлофільтр 5 та кадрове вікно 7, потрапляючи на
обтюратор 8. Пройшовши через обтюратор 8 оби-
дві частини світлового потоку потрапляють на

дзеркала, перша - на дзеркало 10, а друга - на
дзеркало 11. Відбившись від дзеркал 10, 11 світ-
ловий потік приймається та відбивається дзерка-
лом 9, після чого, він надходить до лінзи 12, котра
підсилює світловий потік. Потім світловий потік
приймається фотодіодом 13, що зумовлює пропо-
рційну до температури зміну напруги, яка у свою
чергу змінює ємність коливального контуру, а це
викликає ефективну зміну резонансної частоти,
при цьому можлива лінеаризація функції перетво-
рення шляхом вибору величини постійної напруги
живлення. Через резистори 16, 18, 19 і конденса-
тори 14, 21 здійснюється електричний режим жив-
лення пристрою від джерела постійної напруги 22.
Конденсатор 21 запобігає проходженню змінного
струму через джерело постійної напруги 22. Під-
вищення напруги джерела постійної напруги 22 до
величини, коли на електродах стоку двозатворно-
го уніполярного транзистора 15 і колектору біпо-
лярного транзистора 17 виникає від'ємний опір,
який приводить до виникнення електричних коли-
вань в контурі, що утворений паралельним вклю-
ченням повного опору з ємнісним характером на
електродах стік-колектор двозатворного уніполяр-
ного транзистора 15 і біполярного транзистора 17
та повним опором з індуктивним характером 20.
При наступній дії світлового потоку, який переда-
ється по оптичній системі і приймається фотодіо-
дом 13, змінюється вихідна напруга на фотодіоді
13, яка змінює ємнісну складову повного опору на
електродах стік-колектор двозатворного уніполяр-
ного транзистора 15 і біполярного транзистора 17,
а це викликає зміну резонансної частоти колива-
льного контуру.

Використання запропонованої корисної моделі
для вимірювання температури суттєво підвищує
чутливість і точність вимірювання інформативного
параметру за рахунок виконання ємнісного елеме-
нта коливального контуру у вигляді біполярного і
двозатворного уніполярного транзисторів, а індук-
тивного елемента коливального контуру у вигляді
пасивної індуктивності.
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