
 

АНОТАЦІЯ  

дисципліни «Оптоелектроніка» для магістрів спеціальностей 104-фізика та 

астрономія, 105-прикладна фізика та наноматеріали. 

 

       Оптоелектроніка – напрям електроніки, що охоплює проблеми використання оптичних 

і електричних методів передачі і прийому інформації. Структурно ця дисципліна включає в 

собі дві частини: «Квантова електроніка» і «Інтегрально-оптичні елементи».      

       Перша частина «Квантова електроніка» містить питання, що стосуються квантових 

джерел випромінювання (лазерів), приймачів оптичного випромінювання та проміжних 

середовищ. 

       Розглянуто режими роботи лазерів, особливості роботи лазерів на барвниках, газових і 

молекулярних лазерів. Характеризуються основні різновиди лазерних діодів: 

гетероструктурні лазерні діоди, напівпровідникові лазери з вертикальним резонатором, 

одномодові напівпровідникові лазери, суперлюмінесцентні діоди. 

      В якості основних приймачів оптичного випромінювання  розглянуті різновиди і 

характеристики фотодіодів та фототранзисторів. Храктеризовані також інтегральні прилади 

оптоелектроніки: резисторні, діодні, транзисторні і тиристорні оптрони та деякі 

оптоелектронні мікросхеми.      

      В другій частині «Інтегрально-оптичні елементи» розглянуто процеси що протікають у 

плоскому діелектричному хвилеводі: умови збудження хвилеводних мод, числова апертура 

хвилеводу, ТЕ та ТМ хвилі в оптичному хвилеводі, а також різні типи плоских хвилеводів.        

      Аналізуються механізми оптичних втрат у хвилеводі.  

      Обговорюються схеми інтегрально оптичних елементів: відгалужувачів та модуляторів, 

з’єднувачів, інтегрально-оптичних дефлекторів, дзеркал, лінз. Розглядаються способи 

введення-виведення випромінювання в інтегрально-оптичних хвилеводах. 
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