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ELEMENTY OPTOELEKTRONICZNE.

1.

:
- lasery
- transoptory
-

:

2.
- fotorezystor
- fotodioda
- fotoogniwo
- fototranzystor
- fototyrystor
- fotopowielacz

3. Dioda LED (LED - light emitting diode)
podczerwonego.
.
.
Zastosowanie diod LED:
a)
- aparatura pomiarowa
b)
- w transoptorach
-

:

:

4. Fotorezystor
niowania.
rezystancja).
.
:
a)

5. Fotodioda

Zastosowanie fotodiod:
a)
alnego sterowania
c) szybkie przetworniki analogowo-cyfrowe
i nieelektrycznych
- pomiary nap
Zalety fotodiody:
Wady fotodiody:
-

ciu MHz)

6. Fotoogniwo
:
a) fotoogniwa pomiarowe b)

-

wa-

7. Fototranzystor
-baza).
nieniu. W fototranzystorze wykorzystane jest zjawisko
tj. zjawisko fotoprzewodnictwa.
:
o sterowania
c) przetworniki analogowo - cyfrowe

8. Fototyrystor
Jest to tyrystor umieszczony w specjaln
nia do stanu przewodzenia.
nia jest mniejsza. P
.
:
-

-katoda fototyrystora, tym moc

9.
promieniowania elektromagnetycznego (np
:
b) systemy automatycznego otwierania drzwi
h

10. Fotopowielacz
Jest to detektor promieniowania elektromagne
anody.
zjawisku fotoelektrycznym. Elektron wybity przez foton z fotokatody dociera do
pierwszej dynody i wybij
-9 s)
.
5
9 razy).
Zastosowanie fotopowielaczy:

c) astrofizyka -

11. Transoptor
obudowie.

nym
Transoptor pracuje w zakresie podczerwieni.

Zastosowanie transopto

:

b) w technice pomiarowej i automatyce

- cz
-

12. Laser (Light Amplification by Stimulated of Radiation jest

do ultrafioletu
i monochromatyczne

widma.
Zasto
a)
b) poligrafia
- druk cyfrowy
c)

)
podczerwieni, poprzez
ci promieniowania rentgenowskiego.

:

ru, tkanin, tworzyw sztucznych

(nadruki)

d) precyzyjne pomiary
(dalmierze optyczne)
- temperatury (termometry, pirometry)
e) holografia
f) medycyna i biologia
- mikrochirurgiczne zabiegi okulistyczne
- bezkrwawe zabiegi chirurgiczne
- zabiegi kosmetyczne
g) technika audio - video
(CD, DVD, BD)
h) technika wojskowa
(wojskowe dalmierze laserowe)
(sterowanie bombami i pociskami)
- specjalne metody rozpoznania i fotografowania
i) telekomunikacja optyczna
- laserowa transmisja danych
j) efekty wizualne
- spektakle teatralne, reklamy, koncerty, dyskoteki
(lasery diodowe)

13.
- plazmowe
- fluorescencyjne
- diody organiczne OLED
- lampy kineskopowe

14.

(Liquid Crystal Display)

:
a) ekrany telewizyjne
b) monitory komputerowe
d) zegarki elektroniczne
e) kalkulatory

15.

(Plasma Display Panel)
wykorzystuje

skupien

i luminofor (plazma - zjonizowana materia o stanie
; luminofor - z

).
:

c)
d) bardzo wysoki kontrast
e) bardzo dobre oddanie barw
f) najlepsze odwzorowanie czerni

16. Dioda organiczna OLED (Organic Light-Emitting Diode - organiczna dioda elektroluminescencyjna)
Jest to dioda elektroluminescencyjna LED wytwa
graficznych, opartych na tej technologii.

17.

(Vacuum Fluorescent Display)
cy na zasadzie fluorescencji bombardowanego elektronami

luminoforu.
:
a) odtwarzacze CD/DVD, magnetowidy

d) kasy fiskalne

p
:
- samodzielne wyt
Wady
-

:

18. Lampa kineskopowa
Jest to rodzaj lampy obrazowej.

powej jest magnetyczne odchylanie

19.
formacji. Medium transmisyjnym
Jego zalety
:
a)
telekomunikacja, telewizja kablowa)
b) medycyna (np. technika endoskopowa)
d) technika laserowa
e) elementy dekoracyjne

20.
a) cyfrowe
- segmentowe
- mozaikowe (alfanumeryczne)
:

