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FIȘĂ DOCUMENTARE_DISPOZITIVE OTOELECTRONICE
Procesele fizice care stau la baza funcţionării dispozitivelor optoelectronice sunt
generarea şi recombinarea purtătorilor mobili de sarcină.
Există două clase mari de dispozitive optoelectronice: a) Dispozitive care transformă
energia radiaţiei luminoase în semnale electrice - acestea au ca scop fie măsurarea fluxului
luminos sau transmisia de informaţie, caz în care este vorba de fotodetectoare fie conversia
energiei luminoase în energie electrică, caz în care sunt celule fotovoltaice. b) Dispozitive
care transformă energia electrică în energie luminoasă – cazul diodelor electroluminescente
şi al laserilor cu joncţiuni semiconductoare.
DIODA ELECTROLUMINISCENTA – LED (LightEmittingDiode)
Este o diodă care are proprietatea de a emite lumină atunci când este polarizată direct.
Structura: LED‐ul este construit dintr‐o structură semiconductoare PN cu suprafaţă foarte
mică care emite lumină. Această structură (fig.1) care mai poartă denumirea de diodă este
amplasată într‐o cupă reflectoare şi este conectată la terminalele diodei (ANOD şi CATOD),
fig.1.

Fig.1 Structura LED
Această structură se realizează din aliaje semiconductoare speciale. La construcţia
structurii semiconductoare NU se utilizează siliciu sau germaniu deoarece se încălzesc şi nu
emit bine lumină. Toate aceste elemente sunt încapsulate. Aceste capsule (fig.3), se
realizează din răşini sintetice de diverse culori şi sub diverse forme. Culoarea radiaţiei
luminoase depinde de aliajul utilizat la realizarea structurii semiconductoare , de exemplu:
roşu, infraroşu – AlGaAs(Aluminiu‐Galiu‐Arsen) sau verde – AlGaP(Aluminiu‐Galiu‐Fosfor)
Fncționarea LED-lui: Prin polarizarea directă a joncţiuni PN, bariera creată de regiunea
sărăcită de purtători este străpunsă, electronii din partea N sunt atraşi către terminalul
pozitiv al sursei de alimentare iar golurile din partea P sunt atrase către terminalul negativ al
sursei de alimentare. Atât electronii cât şi golurile ajung în regiunea sărăcită de purtători
unde se recombină şi eliberează energie sub formă de căldură şi lumină.
La LEDuri, prin construcţia acestora, majoritatea combinărilor electron‐gol eliberează
fotoni sub formă de lumină în spectrul vizibil. Acest proces se numeşte electroluminescenţă.
Simbolul și conectarea LED-lui în circuit
Un LED se conectează într‐un circuit electric, întotdeauna în serie cu un rezistor care
limitează valoare intensităţii curentului prin LED. (fig. 4)

Fig.2 Simbol

Fig. 3 LED

Fig. 4 Circuit electric cu LED

LED –ul se utilizează ca indicator luminos sau pentru realizarea unor afișaje numerice.
FOTODIODA
Este un tip de diodă de joncțiune PN care generează curent electric atunci când lumina sau fotonul
intră pe suprafața lor.

Fotodioda este un dispozitiv optoelectronic, realizat dintr‐o joncţiune pn fotosensibilă, care
funcţionează în polarizareinversă. Capsula fotodiodei prezintă o fantă transparentă, sub
forma unei ferestre plane sau a unei lentile, care permite pătrunderea luminii către
joncţiunea pn.

Fig.5 Structura și simbolul fotodiodei

Suprafaţa activă a fotodiodei este acoperită cu un stat subţire de protecţie, care este
şi antireflectorizant. Între cele două substraturi, P şi N, se formează joncţiunea PN.
Regiunea care se formează în vecinătatea joncţiunii PN se numeşte “regiune sărăcită
depurtători”. Această regiune îşi modifică adâncimea înfuncţie de valoarea tensiunii inverse
aplicată la terminalele fotodiodei.
Odată cu creşterea tensiunii inverse regiunea se adânceşte mai mult, fapt care
permite curentului electric produs de radiaţiile luminoase să traverseze joncţiunea PN a
fotodiodei. Fotodioda este utilizată în centralele solare, într-un contor de lumină pentru
măsurarea luminii sau pentru detectarea razelor ultraviolete sau inflaroșii etc.
FOTOTRANZISTORUL
Fototranzistorul este un tranzistor cu joncţiunea bază‐colector fotosensibilă. Este un tip de
tranzistor care transformă energia luminii într-o energie electrică. Amplitudinea curentului
depinde de intensitatea incidentului de lumină pe acesta. Fototranzistorul amplifică lumina
de intrare, iar curentul de ieșire este obținut de la colectorul tranzistorului.
Pentru fototranzistoare sunt două variante constructive: Cu două terminale sau cu trei
terminale.
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bună a punctului static de funcţionare faţă devariaţiile de temperatură.
Fototranzistorul este folosit ca detector de fum, playere compacte, receptor de lumină
invizibilă, laser, etc.
FOTOREZISTORUL

Fotorezistorul- este un dispozitiv electronic, a cărui rezistenţă electrică se modifică sub
acţiunea unui fluxluminos care cade pe suprafaţa sensibilăa acestuia. Rezistenţa electrică a
fotorezistorului scade odată cu creşterea intensităţii fluxului luminos aplicat pe suprafaţa
sensibilă a fotorezistorului.
Fotorezistorul este format dintr‐o peliculă din material
semiconductor, depusă prin evaporare în vid pe un grătar metalic
care este fixat pe o placă izolatoare. Pelicula este prevăzută la
capete cu contacte ohmetrice care reprezintă terminalele şi este
protejată prin acoperire cu lac sau prin încapsulare în material
plastic.
Fig. 6 Simboluri fototranzistor

Conectat într‐un circuit electric, fotorezistorul modifică intensitatea curentului din circuit.
Intensitatea curentului creşte proporţional cu scăderea rezistenţei electrice a
fotorezistorului, deci proporţional cu creşterea intensităţii fluxului luminos.
Fotorezistorul se utilizează ca dector de radiație în gama de frecvențe vizibil inflaroșu.
OPTOCUPLORUL
Cuplorul optic–este un dispozitiv optoelectronic format dintr‐un emiţător(LED) şi un receptor
de lumină(fotodiodă,fototranzistor,fototiristor,etc.) aşezate faţă în faţă la distanţă mică în
aceeaşi capsulă opacă.

Fig. 7 Structură optocuplor
Circuitul de intrare sau emiţătorul unui cuplor optic este, de obicei, un LED. Acesta primeşte
semnalel ectric şi emite semnal optic.
Circuitul de ieşire sau receptorul unui cuplor optic poate fi: fotodiodă, fototranzistor,
fototiristor, etc. Acesta transformă semnalul optic în semnal electric.
Cuplorul optic transmite o comandă electrică prin
intermediul luminii, asigurându‐se o izolare perfectă din
punct de vedere electric între circuitul de intrare şi
circuitul de ieşire.
Fig.8. Simbol optocuplor
Fotocuplorul este utilizat în locul transformatorului,
transformatorului de impulsuri, fiind foarte fiabile și un avînd grad sporit de protecție.
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