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REZUMAT. În lucrare sunt prezentate realizările Laboratorului de micro-optoelectronică al Universităţii Tehnice a Moldovei, în
domeniul elaborării şi confecţionării dispozitivelor şi sistemelor micro-optoelectronice, utilizate în comunicaţii prin fibră optică (FO) şi
atmosferă. De asemenea, sunt abordate probleme ce ţin de sporirea eficienţei şi optimizarea dispozitivelor, sistemelor
optoelectronice, precum şi a serviciilor prestate în acest domeniu. Dispozitivele elaborate au fost utilizate pentru confecţionarea
modulelor de emisie şi recepţie ale sistemelor optoelectronice cu diverse aplicaţii: telecomunicaţii, telemetrie, dirijare cu obiecte de
mare viteză, sisteme de pază şi automatizarea proceselor tehnologice industriale.
ABSTRACT. This paper presents the Technical University of Moldova Laboratory’s of Micro-Optoelectronics realizations in the
elaboration and manufacturing of micro-optoelectronic systems and devices domain, used in atmosphere and optic fiber
communications. Also, there are touched the problems forwarding the efficiency increasing and the optimization of devices,
optoelectronic systems, also the offered services in this domain. The elaborated devices had been used for manufacturing emission
and reception modules of the optoelectronic systems with different applications: telecommunications, telemetry, high speed object
guiding, guarding systems and industrial technological processes automatization.

1. INTRODUCERE
Orice societate modernă posedă o reţea multifuncţională de comunicaţii. Un rol deosebit îl au sistemele de
telecomunicaţii prin fibră optică (FO) şi prin atmosferă,
fără de care o societate informaţională nu poate există.

În lucrare sunt prezentate realizările Laboratorului de
micro-optoelectronică al Universităţii Tehnice a Moldovei
în domeniul elaborării şi confecţionării dispozitivelor şi
sistemelor micro-optoelectronice, utilizate în comunicaţii
prin FO şi atmosferă. Dispozitivele au fost confecţionate
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utilizând heterostructurile semiconductoare ale compuşilor învelişului fibrei optice şi topirea miezului în arc electric.
III-V, formate prin diverse metode tehnologice.
În figura 2 sunt prezentate fotografia structurii DL cuplate
cu FO (a), caracteristicile eficienţei cuplării şi puterea
optică a radiaţiei laser introduse în FO în prezenţa micro2. DIODE LASER
lentilelor cu raza lentilei de 8 µm, confecţionate prin
topire în arc electric (b) şi prin combinarea metodelor de
Diodele laser (DL) au fost confecţionate în baza hetero- corodare chimică şi fuziune în arc electric (c). Eficienţa
structurilor GaAs-AlGaAs şi InP-InGaAsP cu lungimea de majoră a cuplării în al doilea caz se datorează identităţii
undă a radiaţiei emise în diapazonul 850-1550 nm şi coeficientului de refracţie a microlentilei şi al FO. Pentru
puterea fluxului optic de la 1 mW până la 500 mW. lungimea de undă a radiaţiei λ = 1,3 µm, eficienţa cuplării
Heterostructurile planare au fost formate prin metoda diodei laser cu FO monomod constituie, în primul caz,
epitaxiei din fază gazoasă, utilizând compuşi metaloorga- 35%, iar în cazul al doilea, 60%.
nici. Stratul activ al diodelor laser, izolat electric şi optic,
Pentru sisteme optoelectronice de comunicaţii prin
cu lungimea rezonatorului optic 500-1000 µm, se formează atmosferă au fost utilizate diode laser în baza heteroprin dizolvare şi recreştere, folosind epitaxia din fază structurilor InGaAs/InGaAsP/GaAs cu lungimea de undă
lichidă la temperaturi joase. Structura unei diode laser cu 1,06 µm, puterea optică a radiaţiei emise 500 mW.
strat activ îngropat este prezentată în figura 1.
Colimarea fluxului optic emis se efectuează cu ajutorul
unei lentile cilindrice cu raza de 50 µm, plasată la o
distanţă de 25 µm de stratul activ al diodei laser, şi a unei
lentile sferice cu diametrul 10mm şi distanţa focală 15 mm.
Fotografiile structurii DL cu lentilă cilindrică şi a modulului DL cu colimator sunt expuse în figura 3, iar în
tabelul 1 sunt prezentaţi parametrii de bază ai modulului.
Utilizarea microlentilei cilindrice permite diminuarea
pierderilor optice până la 20%, asigurând o divergenţă a
fluxului optic de 1-3 mrad.
Tabelul 1
Fig. 1. Structura diodei laser cu strat activ îngropat.

Puterea optică maximă a radiaţiei colimate, mW
Lungimea de undă a radiaţiei emise 23oC, nm
Curentul de lucru pentru puterea optică 500 mW,
mA
Tensiunea de polarizare pentru puterea P0 = 50
mW, V
Curentul maxim, mA
Banda de emisie , nm
Regimurile de lucru

Contactele ohmice pe straturile „p” şi „n” se formează
prin evaporare termică în vid a metalelor Au/Cr/Zn/Au şi,
respectiv, Au/Ge/Au. Rezonatorul optic de tip Fabry-Perot
este confecţionat prin clivarea structurii semiconductoare
în vid şi depunerea in-situ a filmelor subţiri din SiO2/Si.
Coeficientul de reflexie al oglinzilor constituie 5% şi,
respectiv, 95%. Chip-ul diodei laser se montează pe
ambază prin intermediul aliajelor (Sn+In) cu temperatură
de topire joasă.
Pentru comunicaţii prin fibră optică a fost elaborat un
modul de cuplare ce permite poziţionarea fibrei optice faţă
de stratul activ al diodei laser. Pentru a reduce pierderile
optice în modulul de cuplare, la capătul fibrei optice se
formează o microlentilă sferică prin corodarea chimică a
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a – fotografia structurii DL cuplate cu FO; b – caracteristica eficienţei cuplării; c –-caracteristica puterii
optice a radiaţiei laser introduse în FO în prezenţa microlentilelor (1 – utilizând topirea FO în arc electric;
2 – utilizând metoda corodării învelişului şi topirii miezului FO în arc electric).
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Fig. 3:
a – structura DL cu lentilă cilindrică; b – modulul DL cu colimator.

3. FOTODIODE
Pentru recepţia semnalelor optice transmise prin FO au
fost elaborate noi construcţii de fotodiode (FD), care, spre
deosebire de analogii clasici, posedă capacităţi funcţionale
deosebite. În figura 4 este reprezentată construcţia unei FD
în baza heterostructurilor InP/InGaAsP. FD posedă fotosensibilitate selectivă pentru două lungimi de undă λ 1 şi
λ2, care poate fi modulată cu un grad de modulare a amplitudinii 100% prin intermediul tensiunilor de polarizare.
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energetice interzise Eg 1 şi Eg4. În lipsa tensiunilor de
polarizare, purtătorii de sarcină generaţi în straturile active
nu pot fi separaţi din cauza prezenţei barierelor de potenţial. La polarizarea inversă cu o tensiune U > Uprag
barierele de potenţial dispar şi fotocurenţii capătă valoare
maximă, proporţională cu puterea optică recepţionată. În
aşa mod, caracteristica volt-amperică a fotodiodei (fig. 6)
capătă o formă deosebită de cea clasică.
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Fig. 4. Construcţia FD în baza heterostructurilor
InP/InGaAsP

În figura 5 sunt reprezentate diagramele energetice
ale fotodiodei în lipsa polarizării (a) şi la polarizare
inversă a ambelor joncţiuni p-n (b). Fotosensibilitatea selectivă pentru λ 1 = 1,24/hν 1 şi λ 2 = 1,24/hν 2 se asigură
prin condiţiile: hν1 = Eg1; hν2 = Eg4; Eg4 < Eg1 < Eg0 <
< Eg2 < Eg3. Modularea fotosensibilităţii FD pentru semnalele optice cu energia fotonilor hν 1 şi hν 2 poate fi
realizată datorită prezenţei barierelor de potenţial în
benzile de valenţă ale straturilor active cu valorile benzilor
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prezentată în figura 8. Aici, structura fotosensibilă a FD
este divizată în patru sectoare identice, conectate difePentru tensiuni de polarizare U < Uprag fotosensi- renţial la două rezistenţe de sarcină. Atunci când semnalul
bilitatea este nulă, iar pentru U > Uprag ea capătă valoare optic incident este simetric faţă de centrul FD-cuadrant,
maximă. FD respective pot fi utilizate pentru recepţia semnalele diferenţiale ale sectoarelor opuse sunt egale cu
concomitentă şi selectivă a două semnale optice cu diverse zero. La deplasarea semnalului optic după coordonatele x
lungimi de undă, transmise prin FO. În plus, FD au capa- şi y faţă de centru, semnalele diferenţiale devin proporcitatea de a selecta semnalele optice cu aceeaşi lungime de ţionale cu componentele deplasării. Spre deosebire de
undă, dar cu diferite frecvenţe de modulare. Semnalul va fi analogii existenţi pe piaţa internaţională, FD-cuadrant elarecepţionat de FD în cazul când frecvenţa de modulare a borate, posedă o fotosensibilitate selectivă cu semilărgimea
semnalului optic va coincide cu frecvenţa de modulare a spectrului fotosensibilităţii 80 nm, ce permite excluderea
tensiunii de polarizare. FD elaborate permit sporirea de influenţei fondului optic (fig. 9), sensibilitate sporită
două ori a vitezei de transmitere a informaţiei şi selectarea pentru lungimea de undă λ = 1,06 µm (fereastră optică în
canalelor dintr-un larg pachet de semnale transmise atmosferă) şi dimensiuni reduse. Parametrii FD-cuadrant
concomitent prin diverse medii. Fotografia modulului de sunt incluşi în tabelul 2.
cuplare a FO cu FD este prezentată în figura 7.
Fig. 5. Diagramele energetice ale fotodiodei în lipsa polarizării (a)
şi la polarizare inversă (b) a ambelor joncţiuni p-n.
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Fig. 6. Caracteristica volt-amperică a fotodiodei.

Fig. 8. FD. cu sensibilitate bidimensională.
Iph , a.u.
8

6

Si

4

InGaAsP
2

Fig. 7. Modulul de cuplare al FD cu FO.

4. FOTORECEPTORI CU SENSIBILITATE
UNI- ŞI BIDIMENSIONALĂ
Pentru sistemele optoelectronice ce utilizează semnalele optice transmise prin atmosferă au fost confecţionate
FD p-i-n cu sensibilitate uni- şi bidimensională. Fotografia
unei FD cu sensibilitate bidimensională (FD-cuadrant) este
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Fig. 9. Sensibilitatea spectrală a FD clasice pe Si
şi a FD-cuadrant pe InGaAsP.

Pentru automatizarea proceselor tehnologice industriale
a fost elaborată o FD cu sensibilitate unidimensională pe
baza Si monocristalin (fig. 10). Parametrii de bază sunt:
intervalul liniar de măsurări +10...–10 mm; eroarea
măsurării ±50 µm; coeficientul de transfer 0,25 V/mm.

Tabelul 2
Parametri
Dimensiunile chip-ului, mm × mm
Diametrul fotodiodei cuadrant-detector, mm
Raza sectoarelor fotosensibile (RQ), mm
Lungimea de undă a radiaţiei emise în mamimul
fotosensibilităţii (λmax), µm
Semilărgimea spectrului fotosensibilităţii (∆λ), nm
Sensibilitatea absolută (Sλmax), A/W
Eficienţa cuantică (η), %
Capacitatea proprie a unui sector fotosensibil (CoI), pF
Capacitatea unui sector pentru tensiunea inversă Urev =
1.5 V (CuI), pF
Panta caracteristicii de coordonate (K), V⋅W-1⋅mm-1
Frecvenţa limită, GHz
Timpul de răspuns, ns

Valori
3×3
2,6
1
1,06
< 80
0,57
60
190
145
8⋅103
>1
<1

5. CONCLUZII
În Laboratorul de micro-optoelectronică al Universităţii Tehnice a Moldovei au fost elaborate dispozitive
optoelectronice originale pentru sisteme de comunicaţii
optice cu diverse aplicaţii. Dispozitivele posedă caracte-

Fig. 10. FD cu sensibilitate unidimensională pe baza Si
monocristalin.

ristici şi parametri de performanţă şi pot fi optimizate
pentru diverse aplicaţii.
Tehnologia de confecţionare a acestor dispozitive
poate fi implementată fără dificultăţi la orice întreprindere
de producere a dispozitivelor micro-optoelectronice pe
bază de semiconductori.
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