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1. INTRODUCCIÓ 
 

Aquest projecte queda emmarcat en el camp de les comunicacions òptiques, concretament en 

l’àrea d’òptica i fabricació de dispositius, els seus costos i especificacions a complir al realitzar 

els diferents elements de les xarxes de comunicació. La realització d’aquest projecte ha estat 

motivat pels següents motius: 

 

Durant la realització de projectes al departament TSC com SARDANA o WDMDoctor s’ha 

obtingut dispositius òptics del tipus amplificador òptic semiconductor reflectiu (RSOA) que no 

es trobaven encapsulats i que podien ser útils en la realització de les diferents proves a 

realitzar per tal de dur a terme els objectius necessaris.  

 

En aquest projectes s’utilitzaven xarxes de comunicacions òptiques passives multiplexades en 

longitud d’ona, anomenades xarxes WDM-PON, en les quals els elements RSOA són una opció 

per construir elements com les unitats òptiques d’usuari (ONUs).  

 

En la figura 1 podem observar un esquema de xarxa fiber to the home (FTTH) WDM-PON amb 

ONUs reflectives, A la central la informació s’envia utilitzant làsers modulats en intensitat i 

controlats en longitud d’ona. Aquests senyals van a parar a una array de guies d’ona (AWG) on 

cada senyal passa únicament pel canal corresponent a la longitud d’ona emesa i per tant és la 

única senyal que arriba a l’usuari. Per pujar informació l’usuari retorna aquesta longitud d’ona 

a la ONU la qual està basada en tecnologia reflectiva mitjançant RSOAs, així es manté la 

comunicació en la mateixa zona de l’espectre i s’abarateix el cost de la infraestructura de la 

xarxa. 

 

 
Figura 1 Esquema de xarxa WDM-PON 

 

Un altre objectiu podia ser l’interès en trobar un procés que fos realitzable al laboratori, de 

baix cost per tal d’abaratir el desemborsament a la hora d’adquirir nous dispositius i 

components amb els que treballar.  
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L’encapsulat optoelectrònic és de fet un dels elements que més encareixen el cost dels 

dispositius per comunicacions òptiques, és tant crític que les empreses es permeten unes 

pèrdues de -3dB a la hora de realitzar el encapsulat degut a la precisió disponible. 

 

Al realitzar-los és necessari disposar d’eines amb precisions de micròmetres en el muntatge i a 

més ser capaç de mantenir-les en contra de forces externes que poden malmetre el procés. El 

disseny mecànic sol ser l opció escollida per tal de garantitzar que un cop s’ha aconseguit 

realitzar l’acoblament fibra dispositiu, aquesta estigui en la posició exacta per màxima 

transferència de potencia.  

 

Altres motius d’aquest encariment son les prestacions d’ample de banda i la necessitat de 

controlar-los en temperatura. Tot i que l’objectiu del projecte està focalitzat en la realització 

de l’encapsulat d’un dispositiu més fibra òptica (pigtailing), no podem passar per alt aquests 

factors, els quals també s’ha buscat combatre i controlar. 

 

Per dur a terme el projecte s’ha utilitzat els RSOA sense encapsular que s’ha mencionat abans 

per experimentar i trobar com realitzar un encapsulat optoelectrònic al laboratori. Per tant en 

aquest document és parlarà principalment de les limitacions de la mecanització amb els 

dispositius semiconductors, altres dispositius òptics tenen toleràncies menys restrictives. 

 

També s’inclourà una exposició de l’estat de l’art per poder tenir un punt de referència en com 

adaptar els processos utilitzats amb els mitjans dels que es disposa al laboratori. Aquesta feina 

serà important per tenir una idea de que quins processos realitzar i a on encaminar els 

diferents experiments. 

 

S’introduiran les especificacions del que es tracta de muntar, així com un estudi de les 

limitacions a les que ens enfrontem, com adaptar-nos als seus efectes al realitzar el procés 

d’encapsulat. 

 

Durant l’explicació dels diferents passos i tests s’explicarà les justificacions dels passos i els 

canvis introduïts fins arribar al objectiu de trobar uns passos que ens permeten realitzar la part 

òptica de l’encapsulat, així com incorporar els altes elements per poder tenir un dispositiu 

RSOA que es comporti amb les màximes prestacions possibles. 

 

A més en aquest document s’annexen unes dades i especificacions sobre el procés obtingut 

per tal de permetre que altres puguin aplicar-lo després, ja que l’objectiu del projecte no és 

només aconseguir trobar un procés per realitzar l’encapsulat optoelectrònic i aplicar-lo sinó 

que també es vol la seva possible aplicació per part de tercers. 

 

 

 

 

 

 

 



2. ESTAT DE L’ART 
 

Avui dia, els components optoelectrònics tenen un alt cost d’encapsulat,  fins al punt de que és 

un dels motius de més pes en l’encariment del seu preu. Els motius d’aquest fet és perquè 

l’encapsulat optoelectrònic ha de complir una sèrie de prestacions i precisions molt crítiques. 

Les principals són: 

 

2.1.  Estabilitat en temperatura i poder controlar-la 

Els elements de les xarxes optoelectròniques tenen forta dependència amb la temperatura, 

variant els seus resultats i sortides, com són la seva potencia i longitud d’ona, segons a quina 

temperatura es troben durant la seva operació. Un exemple seria com un laser alimentat a la 

mateixa tensió de bias pot emetre variacions a la seva longitud d’ona depenent de la 

temperatura a la que es troba. 

 

No només això sinó que la potencia emesa també variarà segons la temperatura d’operació. 

Efectes semblants poden ser visibles en filtres òptics que variaran la seva funció de 

transferència segons la temperatura a la que es trobin. És per això que es important que 

l’encapsulat sigui estable en temperatura i/o permeti la seva manipulació. 

 

2.2.  Precisions de l’ordre de micròmetres en la part òptica 

Els components optoelectrònics necessiten comptar amb una fibra òptica que permeti enviar 

la informació a altres dispositius. Per tant és crític que quan es realitza el procés de “soldar” la 

fibra òptica al dispositiu s’aconsegueixi maximitzar la potencia que el dispositiu aconseguirà 

transmetre  a la fibra. 

 

El posicionament de la fibra i el posterior procés de fixament és crític i normalment cal 

realitzar-lo amb maquinaria de precisió. Aquest és un dels motius que més encareixen 

l’encapsulat. 

 

2.3.  Requeriments d’ample de banda 

La velocitat de reacció dels dispositius òptics es superior a la dels circuits electrònics, no 

obstant això cal una electrònica per poder controlar y utilitzar els dispositius òptics, d’aquí el 

nom d’optoelectrònica. 

 

 La circuiteria que s’engloba en els dispositius optoelectrònics ha de ser capaç de reaccionar a 

temps per aconseguir les velocitats que permeten els dispositius òptics. Aquest punt encareix 

els encapsulats per els requeriments de RF a complir, per exemple diferents tipus de làsers 

amb diferents prestacions d’ample de banda poden variar el seu preu unitari en gran mesura. 

 

2.4. Aplicació objectiu 

 L’aplicació objectiu són uns RSOA que tenim al laboratori de comunicacions òptiques. Gracies 

a les plaques a les que es troben aquests dispositius, és possible controlar-los en temperatura, 

a més s’ha adaptat la entrada per alimentar el dispositiu per tal de millorar les qualitats 

d’ample de banda, aquests RSOAs haurien de permetre velocitats de transmissió digitals de 2,5 



Gbit/s, no obstant per les limitacions de RF de la placa es buscarà que pugin emetre senyals 

modulades a 1Ghz utilitzant un nivell baix i un nivell alt. 

 

En els dispositius comercials es permeten unes pèrdues de 3 dBs de la màxima transferència 

per tal de procedir a comercialitzar el dispositiu. Tal i com és veurà durant les proves, el primer 

pas va ser determinar si en un primer ordre seria possible complir amb aquest marge. 

Realitzant proves amb un sistema de probes fent servir una fibra òptica com emissor, i una 

altre com receptor, es va aconseguir realitzar una fixació que perdia 2 dB respecte la potencia 

de referència que es mesurava directament des de un laser DFB. 

 

Els dispositius com la nostre aplicació objectiu són semiconductors amb una cavitat de 

material amb propietats d’emissió laser i miralls microscopis als extrems d’aquesta. En el cas 

del RSOA, una de les dues cares és reflectora, aquest dispositiu rep llum i la reflexa a més de 

generar fotons de forma estimulada gracies al material del que està fet, el quals ens causa un 

efecte d’inversió de població al ser alimentat, el qual s’introduirà en el capítol 4. 

 

2.5. Necessitat de maquinaria 

Actualment la realització d’encapsulats òptics no es realitza sense maquinaria de precisió, 

aquestes poden seguir diferents processos per realitzar-los. Els principals motius d’aquest fet 

són els següents. 

 

2.5.1. Precisió en la realització del packaging 

Tal i com es deia, la necessitat de micròmetres de precisió al encapsulat ens obliga tant a l’hora 

de col·locar la fibra com a l’hora de fixar-la d’alguna manera al dispositiu, disposar de mètodes 

per realitzar aquest procés sense pertorbar els elements. 

 

Maquinaria de precisió permet realitzar aquestes operacions i alhora garantitzar que es manté 

el dispositius en les condicions òptimes d’operació. La maquinaria utilitzada eleva els  costos 

de producció però permet la realització de processos fiables i repetitius. 

 

2.5.2. Mida dels encapsulats 

Els dispositius optoelectrònics en general son de dimensions reduïdes, el que implica la 

necessitat d’incloure mecànica i electrònica per manipular-los, els mitjans per controlar la 

temperatura i la fixació de la sortida òptica en un espai molt petit.  

 

Les mesures en les que s’han de incorporar aquesta funcionalitat fan més dificultós el procés i 

per tant encareixen .Tot el procés d’alineament i fixació s’ha de realitzar en espais reduïts i 

sense permetre derives en la mecànica. 

 

 

 

 

 

 

 



2.6. Exemple comercial d’encapsulats 

Per veure en detall els objectius que ens podem marcar a la hora de realitzar el packaging 

optoelectrònic, ens podem fixar en exemples comercials. Un bloc molt utilitzat a la hora de 

encapsular dispositius semiconductors són els encapsulats de tipus butterfly, en els esquemes 

següents podem veure com són per dins i quins elements poden tenir. 

 

En els dos casos mostrats la fixació de la fibra es fa reforçant-la amb un tub de material 

soldable anomenat fiber ferrule i soldant aquest reforç a una peça en forma d’arc, la diferencia 

principal entre els dos és que en el encapsulat A tenim la fibra fixada en la mateixa peça 

portadora del xip (xip subcarrier), mentre que en el cas B la fibra i el xip tenen subcarriers 

separats. 

 

 
Figura 2 Esquemes packaging butterfly 

A la figura 3 es mostra un esquema del encapsulat butterfly anomenant els elements i incloent 

l’ús de soldadura laser per tal de fixar el fiber ferrule al arc de fixació. 

 
Figura 3 Esquema soldadura mètode laser 
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Els diferents mètodes de realització del packaging es solen poder separar en dos maneres 

depenent de com és realitza l’alineament. 

 

2.6.1. Mètodes actius 

La maquina que col·loca i fixa la fibra està contínuament monitoritzant la potencia mentre es 

fa el procés d’alineament. Així troba el punt de màxima transmissió i el mante mentre es fa tot 

l’encapsulat. Més informació sobre alineaments actius i tècniques de soldadura a [1],[3], [5] i 

[9] 

 

 

2.6.2. Mètodes passius 

Les fibres i els làsers estan muntats en peces amb capacitat de moviment però dissenyades 

mecànicament per complir amb les mesures concretes que han de permetre la màxima 

transmissió de potencia, exemples poden ser llegits a [2] i [9] 

 

2.7. Estat d l’art del procés de packaging comercial 

Tot el procés d’aconseguir acoblar la fibra òptica a un dispositiu optoelectrònic de forma que 

proporcioni una bona transferència de potencia i mantingui les seves prestacions és el que 

encareix més el preu d’aquests dispositius, no és trivial i requereix un estudi de les condicions 

a complir. Principalment els punts de disseny que es mantenen sempre són transmissió de 

potencia òptica a la fibra, control en temperatura i prestacions de RF [7], [8] i [9] 

 

Si el dispositiu a encapsular necessita més prestacions, aquestes encariren més la seva 

realització i a més necessitarien un propi procés de enginyeria. 

 

El procés que segueixen les empreses per realitzar aquests dispositius de forma general podria 

ser el següent: 

- Determinar les especificacions mecàniques, òptiques, tèrmiques i elèctriques que ha 

de complir l’encapsulat. 

- Dissenyar com es realitzaria la part òptica (transmissió de potencia a la fibra i guia 

òptica). 

- Des de el disseny de la part òptica, dissenyar la part elèctrica d’alimentació del circuit 

perquè pugui complir les especificacions de RF. 

- Basant-se en els resultats anteriors, dissenyar la realització de la part mecànica i 

tèrmica per determinar com encapsular el dispositiu (si cal que sigui hermètic, quina 

variació de temperatura pot permetre’s, etc.) 

- Revisar el global i assegurar, no només que totes les parts permeten el disseny òptic 

determinat, sinó que a més no hi hagi decisions de disseny incompatibles. (Per 

exemple que la forma determinada per l’encapsulat no permeti complir els marges de 

temperatura designats, o que al dissenyar el control de temperatura aquest no pugui 

ser inclòs en la electrònica necessària per permetre les especificacions de RF) 

 

Un cop es té el disseny determinat es procedeix a construir els diferents elements per tal de 

fer l’assemblatge i tancament del dispositiu. Posteriorment es testeja per comprovar les 

prestacions que proporciona. 



La part òptica del packaging optoelectrònic és la més crítica i la que té limitacions més 

estrictes. Normalment cal precisions de l’ordre de la micròmetre, però en certs elements com 

làsers o amplificadors òptics es pot tenir necessitats de dècimes de micròmetre en el 

posicionament del pla transversal al feix de llum i d’unitats d’angle en el posicionament 

angular de la fibra òptica. 

 

Els diferents grups de dispositius òptics poden proporcionar diferents valors de tolerància 

segons les seves característiques, les quals cal determinar sempre que es tracta d’encapsular 

un nou dispositiu. Normalment però es tenen els següents marges segons a quin grup pertany 

el packaging. El marge que els processos comercials estimen adient és una desena part del que 

implica una pèrdua de -3dB, límit que es permeten com a màxim desalineament.  

  

- Packaging fibra monomode a fibra monomode: En aquests casos les toleràncies 

requerides solen al voltant de varies desenes de micròmetres per arribar el cas de 

fallida del acoblament. És a dir, massa pèrdues de potencia. Per tant les toleràncies 

ideals estarien al voltant en el marge de les unitats de micròmetre. 

 

- Packaging de fibra monomode a dispositiu semiconductor: En aquest grup estaria 

englobat el cas que volem realitzar com a objectiu del projecte, estem parlant de 

dispositius com làsers o SOAs.  En aquests casos els punts de pèrdues superiors als 3 

dB solen ser estar al voltant de la desena de micròmetres com a màxim, per tant 

idealment es voldria unes toleràncies de unitats de micròmetre. 

 

- Packaging de fibra monomode a fotodetector: Àrees típiques de funcionament de 

fotodíodes estant entre desenes i centenes de micròmetres, per tant els marges de 

tolerància són similars als de fibra a fibra. 

 

Especifiquem el cas de fibra monomode ja que amb fibres multimode les toleràncies 

augmenten, tot i així però tenen menors prestacions. És per això que si utilitzem fibres 

monomode com a objectiu en el projecte, els resultats obtinguts serien viables en un cas de 

fibra multimode.. 

 

Un altre punt important de la realització de la part òptica són els materials a utilitzar, tant per 

suports on es col·loquin guies òptiques, com per peces dissenyades per englobar la fibra i 

retocar la seva posició abans de curar. En tot cas, el factor clau que determina el seu us o no és 

el seu coeficient tèrmic d’expansió (CTE) , a part el cost d’obtenció d’aquest material és l’altre 

factor que determina quins materials utilitzar. 

 

El motiu de la importància del CTE és que determina en un marge de variació de temperatura 

quan es pot expandir o contraure un material. L’aproximació que cal utilitzar per delimitar 

aquests efecte en primer ordre és la següent 

 

exp 0 *(1 * )L L CTE T    

Equació 1 



Amb aquest càlcul es pot aproximar les màximes variacions de posició degudes a aquest efecte 

i si són viables pel nostre cas. Ceràmiques i silicis solen ser materials a considerar.  

 

El desenvolupament de la unió fibra i dispositiu és fa en ambients tancats hermèticament, nets 

de partícules i controlats en temperatura. La idea és minimitzar l’efecte de forces externes en 

el procés d’alineament i soldadura així com assegurar que els elements estant nets de 

partícules i no tenen pèrdues per la dipositació d’aquestes en el camí òptic. 

 

Per maximitzar la transmissió de potencia s’utilitzen lents en el camí òptic del tipus dicroic, 

d’aquesta manera es focalitzant els feixos de llum reduint l’efecte de la seva dispersió un cop 

són emesos. 

 

 
Figura 4 Efecte de llum con lent dicroica 

 

D’aquesta manera es pot focalitzar la llum en la fibra òptica per tal d’augmentar la transmissió 

que el dispositiu pot permetre. Hi han dues opcions, col·limar la fibra per aconseguir l’efecte 

de lent en l’extrem d’aquesta o utilitzar una lent com a element separat. 

 

Si es possible es recomana utilitzar la segona opció, ja que és mes fàcil que tota la llum 

transmesa pel dispositiu es focalitzi a la fibra òptica. La opció de col·limar la fibra pot tenir 

pèrdues degut a que part de la llum es pot dispersar abans d’arribar a la col·limació i a part si 

s’apropa massa la fibra per evitar aquest efecte es produiran reflexions per efecte de pseudo 

cavitat, les quals generaren més pèrdues. 
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Figura 5 Efecte de cavitat per proximitat 

 

En tot cas, la obtenció i us de lents dificulta i encareix més encara la realització de la 

transmissió fibra dispositiu, al ser un element extra de mesures del ordre de micròmetres, ens 

trobem no només amb els costos d’adquirir-lo sinó també amb els costos del seu alineament i 

adhesió al packaging. 

 

Per els motius anteriors pot ser un impediment, la realització de fibres col·limades és una 

alternativa viable i útil en aquest cas. 

 

A la hora de fixar la fibra, ja sigui algun tipus de suport o a un peça directament dissenyada per 

aconseguir l’alineament, s’utilitzen principalment aleacions per soldar aquestes fibres. 

Aquestes són realitzades i dispensades per maquinaria de precisió per tal de mantenir 

l’alineament mentre es fixa la fibra al dispositiu. 

 

Una altre opció és la utilització d‘epoxis, encara que s’aconsella no optar per aquesta opció si 

és possible.  

 

La preferència de la soldadura es deguda a diferents motius, els més important és el fet que un 

cop realitzada és molt difícil trobar efectes de degradació a posteriori. A més si s’escull els 

materials adients com aleacions d’or també es redueixen els efectes de expansió tèrmica amb 

el temps. 

 

A part dels motius a favor de la soldadura també hi ha raonaments en detriment del epoxi. 

Tornant al tema de la degradació, per evitar aquests efectes en el cas de l’epoxi cal introduir 

passos extra en el procés i sempre amb fibra subjecte a un disseny mecànic per impedir el seu 

moviment.  
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El tipus de peces utilitzades i realitzades poden anar des de una certa forma mecànica sense 

possibilitat de re-alineament actiu de la fibra, a peces amb micro-cargols per acabar de retocar 

i fixar la posició de la fibra abans de procedir a fer l’adhesió. Aquestes peces sempre 

encareixen el producte, i clarament quan més complexes són i més funcionalitats permeten, 

més costoses poden resultar. Alguns exemples comercials es poden veure a [4] i [5] 

 

La figura 6 mostra un exemple d’aplicació de peça no mòbil i com es solda en diferents punts 

per tal de mantenir la fibra a la posició correcte. 

 

 
Figura 6 Fotografia de punts de soldadura en packagings comercials 

 

A la figura 7 es mostra en detall la peça massissa i com el fiber ferrule passa per dins per una 

posterior fixació mitjançant la seva soldadura. 

 

 
Figura 7 Esquema peça mecànica packaging de butterfly 
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És per això que s’intenta estandarditzar les mides dels dispositius òptics a encapsulat, 

d’aquesta manera un mateix tipus de peça mecànica es pot utilitzar per tots els chips que es 

produeixin si mantenen certes mides, abaratint així el cost de fabricar-les ja que puguin ser 

utilitzades en múltiples tipus de chip. 

 

La posició horitzontal i vertical del chip junt amb les mesures del seu subcarrier ens 

determinarà quines peces mecanitzades poden ser utilitzades o no. En tot cas aquestes peces 

són especialment útil quan es pot soldar la fibra a elles.  

 

Una altre opció molt utilitzada a la hora de les peces mecàniques és l’anomena V-groove, 

bàsicament és una marca feta a la peça mecànica, de forma triangular amb un radi màxim del 

ordre de 125 micròmetres. [5] 

 

 
Figura 8 Esquemes de V-groove 

 

Aquest mètode s’utilitza per col·locar la fibra en aquesta guia i fixar-la be soldant la fibra o 

utilitzant epoxi. Al ser de 125 micròmetres de màxima amplada, les fibres òptiques queden 

introduïdes en la guia, amb la meitat d’elles sobresurtin. Això permet una fixació més senzilla. 

 

Abans s’ha mencionat en diferents el fiber ferrule [6]. A part dels dissenyats per realitzar els 

packagings optoelectrònics també hi ha versions de mida superior que son las peces que es 

col·loquen al final dels connectors de fibra òptica.  

 

 
Figura 9 Esquemes de fiber ferrules per realització de packaging 

 

Al estar metal·litzat, o directament ser metàl·lic, es pot soldar a les peces utilitzades per fixar la 

fibra òptica en el packaging. 

 

 



3. CAUSES DE PERDUES 
 

En aquest punt es tracten les diferents causes que introdueixen pèrdues en un cas general 

entre un emissor òptic i un receptor òptic [13],[14],[15],[17] i [18]. Per simplicitat la mostra de 

les causes es mostrarà fent servir dues fibres òptiques.  

 

Al nostre cas, al tractar-se d’un RSOA o laser, tindrem unes limitacions superiors a les que un 

enllaç de fibra a fibra pot introduir. Però el concepte és el mateix. 

 

3.1. Pèrdues d’inserció 

Quan la llum entra en un nou medi hi ha una part de llum que no es transmet, això es degut al 

canvi dels índex de reflexió. Això fa que només una part de la llum hi entri, i a més canvia 

l’angle de trajectòria que te. Hi ha diferents maneres de tractar aquest problema. 

 

 
Figura 10 Canvi de direcció de llum al passar d'un medi a un altre 

 

El canvi de direcció que regeix aquest transició el representa la llei de Snell, la qual és la 

següent equació. En ella veiem com        i       , els índex de refracció del medi del que ve la llum 

i al que entra respectivament, es relacionen amb l’angle incident        i el de transferència  

 

*sin( ) *sin( )i i r rn n   

Equació 2 
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3.2. Pèrdues de desalineament 

La posició en que l’emissor i el receptor òptic es col·loquen l’un de l’altre és critica, unes 

micròmetres poden fer que la potencia es perdi en l’enllaç en comptes de transmetre’s. 

Podem separa-ho en diferents parts. 

 

 
Figura 11 Esquema pèrdues per desalineament 

 

3.3. Desalineament en pla transversal 

El pla transversal a la direcció de la llum te dos graus de llibertat, desplaçament vertical i 

horitzontal. Aquest moviments son els més crítics ja que introdueixen pèrdues amb molt poca 

deriva.  

 

Aquestes pèrdues s’han de modelar en cada cas ja que depenen de com està construït a nivell 

microscòpic el dispositiu, aquesta tasca es realitzarà en la realització del projecte. Per tant no 

hi ha una equació concreta general per tots els casos. 

 

3.4. Desalineament longitudinal 

Aquest desalineament es tracta de les pèrdues que causa el fet de no col·locar l’emissor òptic 

al punt de focalització de la llum que emet l’emissor. Posar el receptor massa a prop o massa 

lluny, causarà pèrdues en el nostre sistema. 

 

De la mateixa manera que en el cas anterior, aquestes pèrdues serà modelades quan s’analitzi 

el dispositiu en el que es vol realitzar el packaging. De nou, aquestes pèrdues s’han de 

modelar. 

 

3.5. Pèrdues per angle 

La posició angular del receptor respecte al feix de llum que emet l’emissor afecta la correcte 

transmissió de potencia entre els dos elements. 

 

 

 



 
Figura 12 Esquemes pèrdues angle en cares i eixos 

 

 

3.6. Pèrdues per apertura numèrica 

L’apertura numèrica determina l’aceptança de la llum que arriba a un component òptic. [9] 

Aquests efectes variant segons la construcció del dispositiu, en general es calcula de la següent 

manera. 

 

Figura 13 Esquema d’incidència de un feix de llum a la fibra 

1 2n n    

Equació 3 

1/2

1sin (2 )NA n    

Equació 4 

Aquest paràmetre bàsicament ens permet estimar com la llum que surti d’aquesta apertura es 

perdrà en l’àrea de n2. En dispositius òptics com semiconductors, la llum es propulsa a 

l’exterior amb guies d’ona òptiques construïdes en un xip. Aquests xips es construeixen 

pensant en fibres monomode i per tant solen tenir apertures similars. 

Utilitzant teoria de feixos laser [36][37] podem aproximar la NA amb el diàmetre del feix en el 

punt més estret i la longitud d’ona emesa de la següent manera. 

Índex n1

Índex n2 Feix de llum
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sin( )NA
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Equació 5 

On lo es la longitud d’ona de la llum que hi circula i 2wo és el diàmetre del feix en el punt més 

estret. Sabent que  

sin( )x x  

Equació 6 

Per valors propers a 0 de x, podem estimar que NA pot ser aproximada amb la següent 

expressió 

0

0

NA
w




  

Equació 7 

Les pèrdues entre dos elements òptics deguts a la NA són calculades mitjançant la següent 

formula 

1
10

2

10log ( )NA

NA
L

NA
  

Equació 8 

En el nostre cas, les fibres monomode que s’utilitzaran tenen unes NA de 0.1. 

Tal i com es veurà al capítol 7.1 el nostre dispositiu objectiu té una guia d’ona de uns 25 

micròmetres que a 3ª finestra correspon a una NA de 0.038.  

Aplicant les relacions de NA podem estimar que el nostre acoblament fibres monomode sense 

col·limació tindrà unes pèrdues màximes al voltant de 4.1 dB. 

3.7. Pèrdues per diferencia de diàmetres de nuclis  

Aquest cas és només aplicable al cas de fibra a fibra, però ens serveix per il·lustrar fins a quin 

punt els petits elements ens influeixen a les pèrdues d’un pas de transmissor a emissor òptic.  

Pel fet de passar la llum d’una fibra a una altre, si els nuclis son de diferent mida, això fa que la 

llum que emet un no entri correctament a l’altre, el cas en que aquests efectes són del tot 

negatius es quan el nucli receptor es menor al nucli emissor. 

 

 
Figura 14 Esquemes de pèrdues per diferencia de nuclis 
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Equació 9 

 

3.8. Pèrdues per imperfecció a la fibra 

Al preparar una fibra per rebre la llum, aquesta s’ha de tallar el més perfecte possible, 

normalment en els típics en que es realitza això és quan es vol fer una fusió, el tall que es 

busca es perpendicular a la direcció longitudinal de la fibra. Petites imperfeccions poden 

causar reflexions que afecten negativament a la transmissió de la llum. Per exemple una traça 

OTDR pot mostrar aquests elements. 

 
Figura 15 Esquema pèrdues imperfecció a la fibra 

És difícil modelar aquest efecte de forma matemàtica. No obstant s’ha de tenir en compte que 

un correcte acabat de les fibres i les seves transaccions es necessari. 

 

 

3.8.1. Efectes de backscattering 

Quan la llum viatge per la fibra, les imperfeccions mencionades en el punt 3.8. no només 

produeixen pèrdues en la potencia que es transmesa. Aquestes imperfeccions generen una 

ona de retorn coherent amb la transmesa que es capturada en el nucli i per tant es propaga 

per la fibra. Aquest efecte és conegut com a backscattering de Rayleigh.  [35] 

 

Un altre punt que genera un alt efecte de Rayleigh Backscattering és el final de la nostra fibra 

òptica quan la llum canvia de medi, per això opcions com fibres tallades en angle dificulten que 

les reflexions aconsegueixin viatjar de nou en el nucli de la fibra. 

 

 

3.8.2. Comportament de la òptica 

El fet de col·limar l’extrem de la fibra amb una lent ens ajuda a reduir les pèrdues que sofrim 

en el packaging del dispositiu, això es degut a una reducció de les reflexions cap al dispositiu i a 

una concentració major de la llum al nucli mitjançant la focalització de la llum al nucli. 

Fent un anàlisis de la llum amb òptica geomètrica[36][37], podem mostrar el comportament 

de la llum amb una sèrie d’expressions.  

Impuresa / imperfecció fibra

Llum

Llum atenuada



 

Per aquests anàlisis s’utilitzen aproximacions paraxials, llei de Snell (punt 3.1), i angles menors. 

 sin  , cos 1 i tan   

Un raig de llum compleix les següents relacions en la seva imatge generada i el seu augment. 
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Equació 10 
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Equació 11 

Si ara considerem les dues cares d’una lent, 

 

Podem estimar les següents expressions 

1 2

1 1 1 1

'
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 per la primera cara 
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 per la segona que ens porta a 2 2
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Si combinem les dues expressions per tenir el conjunt de la lent obtenim 

1 2
2 21 1 1

2 3

1 1 1 1
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n RR S R
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Equació 12 

La qual es pot expressar com 

1 1 2 2

2 21

2 3

n n n n

n RS R
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n n


 




 

Equació 13 

En l’anàlisi de components òptics, s’indica el punt focal f aquell al que els raigs que arriben 

paral·lels al eix central de la lent, convergeixen.  

Si apliquem la aproximació de lent prima  

0d  i 1 2y y  

Es compleix la següent relació amb la focal. 

2 1 2 2

1 2

3n n n n n

f R R

 
    y  
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Equació 14 

 

La focal ens determina la relació dels angles amb la següent expressió 

2 1 ( )
y

f
    

Equació 15 

Podem utilitzar el mètode de la llei ABCD [36] per posar en forma de matriu el pas de la llum 

per la lent, la matriu es construeix de la següent manera. 
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Equació 16 

I en el cas de la lent, la matriu obtinguda es  
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Equació 17 

En el nostre cas, ens trobaríem en un canvi de medi per una cara d’una lent. Considerant que 

el punt de canvi manté la coordenada y, es compleixen les següents relacions. 
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Equació 18 
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Equació 19 

Per tant la nostre matriu ara queda com 
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Equació 20 

El qual es pot considerar com un model de l’efecte que la fibra col·limada fa a la llum que li 

arriba. Aplicant aquesta matriu a posicions y,Θ d’origen es pot observar com els punts de 

sortida es fan una convergència o divergència segons els valors dels índex de refracció. En el 

nostre cas amb un n1 = 1 i un n2 de 1.55 tenim un efecte de compressió produït per la 

col·limació. 

 

 



4. DISPOSITIU A MUNTAR: SEMICONDUCTORS ÒPTICS 

 

4.1. Dispositiu a muntar 

Els dispositius que s’utilitzaran per realitzar el projecte són Semiconductor Optical Amplifiers 

(SOA), dispositius fotònics semiconductors per amplificar la llum que viatja en ells. [10],[11] i 

[12]  

 

 
Figura 16 Amplificador òptic semiconductor (SOA) 

En concret els dispositius objectiu són del tipus reflectiu, reflective-SOA, els quals tractarem 

més endavant.  

 

En aquest punt s’explica el funcionament del element d’amplificació òptica (SOA) i com es 

produeix l’efecte de guany. 

 

4.2. Principi de funcionament 

Els dispositius fotònics semiconductors com els SOAs utilitzen una alimentació elèctrica per 

invertir la seva població de portadors mantenint-los a uns certs nivells d’energia. Normalment, 

si considerem un nivell d’energia establa E1 i un d’inestable E2 els quals depenen del material i 

construcció del dispositiu, sense excitació elèctrica tindríem la població de portadors en 

equilibri al voltant de la banda o nivell E1. Considerem Ni com la quantitat mitjana de 

portadors al voltant d’un nivell d’energia Ei. 

 

No obstant al proporcionar l’energia per mitjà d’alimentació elèctrica mantenim un nivell de 

portadors al nivell inestable E2 superior als portadors presents al nivell estable E1. A aquest 

fenomen se l’anomena inversió de població i permetrà la generació de fotons per mitjà de la 

recombinació de les carregues negatives al nivell E2 amb les carregues positives generades al 

nivell E1. 

 

 
Figura 17 Posició de les carregues en inversió de portadors 

Carregues positives

Carregues negatives

Nivell N2

Nivell N1



4.3. Formes d’emissió 

Aquesta estructura pot produir dos formes d’emissió segons que les provoca. [10]  

 

La emissió pròpiament creada per el fet d’alimentar el dispositiu SOA es troba dispersa a una 

ample banda, això és degut a la emissió espontània que genera llum incoherent i es produeix 

per la combinació de les carregues en el nivell inestable E2 amb les carregues en el nivell 

inestable E1 sense una contribució externa. 

 

SI considerem A21 com a paràmetre d’emissió espontània de E2 a E1, podem considerar que el 

ràtio d’emissió es 

 

21 21 2esponr A N  

Equació 21 

L’emissió estimulada es produeix quan fotons a una certa longitud d’ona fan que un parell de 

portadors es recombini. Aquest efecte produeix un nou foto a aquesta lambda. Aquest efecte 

es pot combinar amb una font laser coherent per tal d’amplificar una font de llum. 

 

Si considerem B21 com paràmetre de transició estimulada entre E2 i E1, podem considerar el 

ràtio de recombinació estimulada com 

 

21 21 2( )estimr B f N  

Equació 22 

On  (f) es la densitat d’energia irradiada a la freqüència f. Els fotons estimulats tindran una 

energia 

 

2 1hf E E   

Equació 23 

on h és la constant de Plank. 

 

En sentit contrari, si anomenem B12 com paràmetre d’emissió estimulada de nivell 1 a nivell 2, 

podem considerar aquesta ràtio d’emissió com 

 

12 12 1( )estimr B f N  

Equació 24 

Per consideracions mecàniques de com es construeix i forma el propi dispositiu [10], es pot 

considerar que 
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Equació 25 
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Equació 26 

rn és el coeficient de refracció del medi del dispositiu i c es la velocitat de la llum en el buit. 

Inserint aquestes relacions en la expressió del ràtio de emissió estimulada, obtenim la següent 

expressió 
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Equació 27 

Amb aquest desenvolupament tenim dues ràtios d’emissió de fotons, espontània i estimulada, 

les quals podem utilitzar per obtenir expressions de guany. Si considerem una propagació en 

eix z i un medi amb area de secció A, el valor infinitesimal de potencia òptica generada pot 

expressar-se com 

 

21 12( )f estimdP r r hfAdz   

Equació 28 
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Equació 29 

On gm(f) es el coeficient de guany del material a una freqüència donat per 
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Equació 30 

On es denota la necessitat de tenir inversió de població per tant de tenir guany. Ja que si N2 es 

menor a N1 el guany seria negatiu. A més la contribució de A21 mostra que sempre hi ha un 

efecte d’emissió espontània en el funcionament del dispositiu. 

 

Aplicant la relació:  

 

21 21 2n espondP r hfAdz A N hfAdz   

Equació 31 

Per tant, la potencia emesa global del dispositiu amb una font estimulada a freqüència f 

segueix la següent equació de dinàmica.  
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Equació 32 

On la solució en z, suposant que gm(f) es independent de z, és 

 

21 2( ) ( 1)m mg z g z

inP z P e A N hf e    

Equació 33 

On si considerem *mg L
G e  amb L la longitud del dispositiu i inP Pin la potencia d’entrada, es a 

dir ( )fP z  per z = 0. Tenim la següent expressió 

 

21 2 ( 1)out in in nP GP A N hf G GP P      

Equació 34 

Aquest guany no pot donar més indefinidament, el material tindrà una saturació de portadors 

en la qual es limitarà el guany l’amplificació obtinguda, aquest efecte es calcula quan el guany 

es redueix 3 dB des del valor sense potencia òptica. 

 

 
Figura 18 Comportament de saturació de guany 
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4.4. Efecte reflexiu 

 

En el nostre cas, el dispositiu del qual s’estudiarà la possibilitat de realitzar-hi el packaging 

optoelectrònic, es un reflective semiconductor optical amplifier, RSOA. L’esquema d’aquest 

dispositiu funcionaria de la següent manera  

 

 
Figura 19 Amplificador òptic semiconductor reflectiu (R-SOA) 

 

 

El que es podria introduir a la nostra G com l’efecte de la transmissió al quadrat, ja que passem 

pel dispositiu a l’anada i la tornada, és a dir  
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Equació 35 

La diferencia entre un SOA i un RSOA es que el RSOA té un mirall reflectiu en un dels costats de 

la seva cavitat, gracies a aquest efecte, torna la llum que amplifica pel mateix port, 

augmentant el guany per corrent de bias i reduint el nombre d’entrades i sortides de 

l’encapsulat. 

 

Aquest efecte és útil en xarxes de comunicacions colorless, on s’emet una font de llum des de 

la central que les ONUs basades en RSOA reflecteixen i modulen abaratint el cost dels equips 

necessaris. 

 

4.5. Efectes de pèrdues dels dispositius RSOA 

 

Aquests dispositius tenen efectes de reflexió als seus extrems que generen pèrdues degudes a 

oscil·lacions en el seu espectre, la forma visible d’aquest efecte és un rippling que varia el 

nivell de potencia entre uns valors màxim i mínim. 

 

Aquests efectes poden ser augmentats alhora de alinear i fixar el dispositiu ja que poden 

formar una nova cavitat entre dispositiu i fibra òptica. Utilitzant una fibra col·limada per tal de 

focalitzar la llum generada pel dispositiu redueix aquest efecte. 

 

Les reflexions de les cares són la principal causa del ripple, quan menys reflectivitat tenen 

menys ripple es causa, el guany però també es redueix. 



 

 
Figura 20 Efecte de ripple en el guany 

El guany de ressonància o ripple es pot escriure de la següent manera 
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Equació 36 

Per poder considerar el guany del dispositiu segons el que es pot modelar amb les seves 

característiques, cal que aquest factor de ripple sigui menor a 3 dB. 

 

4.6. Valors objectiu 

 
Els RSOAs que s’han muntat han estat proporcionats per Kamellian, les seves especificacions 

indiquen els següents paràmetres 

 

4.6.1. Soroll ASE 

 
Figura 21 Espectre del dispositiu a encapsular segons el fabricant 

 

 



4.6.2. Taula de valors 

 
Figura 22 Datasheet del dispositiu R-SOA a encapsular 

El principal paràmetre que ens guia a l’hora de saber si estem alineen amb la millor transmissió 

és la potencia òptica de saturació per una longitud d’ona, temperatura i longitud d’ona del 

mesurador concreta. 

 

Configurant el mesurador de potencia a 1550 nm s’ha intentat aconseguir una potencia de 

sortida de -1.18 dBm a una temperatura de 20ºC amb una corrent de bias de 80mA. L’altre 

indicador de comportament és l’espectre obtingut, especialment els valors d’ample de banda a 

-3dB de 48nm. 

 

Si tenim en compte que els dispositius comercials permeten fins a 3 dB de pèrdues al fer 

l’acoblament, estaríem parlant de com a objectiu obtenir com a mínim-4,18 dBm a 80 mA, 

20ºC i amb el power meter centrat a 1550 nm. 

 

A la figura 23 es mostra una captura del dispositiu objectiu amb una fibra òptica alineada per 

obtenir la seva sortida. 

 

 
Figura 23 Foto amb microscopi del dispositiu objectiu durant procés d’alineament 

 

 

 



5. ELEMENTS ENCAPSULAT  
 

5.1. Elements clau de l’encapsulat a part de la fixació de òptica 

Tal i com es comentava en el capítol introductori és necessari controlar altres paràmetres a la 

hora de realitzar el packaging d’un dispositiu òptic. En general depenen del tipus de dispositiu i 

de les prestacions que ha de donar, però els més clau que podem mencionar són els següents. 

 

5.1.1. Control de temperatura 

El comportament de tot dispositiu elèctric i òptic té dependència amb la temperatura, en el 

cas de tecnologia òptica aquest efecte és molt més crític. La temperatura no només afecta al 

com els dispositius afecten la llum que passa per ells, si no que també a nivell microscòpic 

canvien la seva mida degut a compressions i expansions tèrmiques, això canvia també el 

comportament dels dispositius.  

 

Per exemple una cavitat laser permet la generació d’una longitud d’ona segons les seves 

dimensions, petites variacions en aquesta dimensió degudes a la temperatura poden fer que la 

longitud d’ona emesa sigui una altre. 

 

En el dispositiu utilitzat per la realització del projecte, un RSOA, la temperatura ens afecta 

principalment al guany que ens proporciona  el dispositiu, i per tant a la potencia òptica que 

emet.  

 

L’amplificació i potencia òptica de sortida es genera degut a com la llum viatge dintre del 

dispositiu, retorna al arribar a la cara reflectant i surt per la cara transmissora. Si la 

temperatura augmenta o redueix les mides d’aquest dispositiu unes poques micròmetres, això 

pot produir variacions al guany que poden arribar al voltant de 5 dB segons el model de RSOA. 

 

En el laboratori, es pot preparar el dispositiu per tal de que sigui controlable en temperatura, 

per aquest efecte es posa un termistor el més a prop possible del xip subcarrier i es col·loca un 

thermo electric cooler (TEC) [18] a la base metàl·lica on esta col·locat el circuit de treball del 

dispositiu. Per últim aquest tec ha de estar en contacte a una base metàl·lica per poder dispar 

la temperatura.  

 

D’aquest amanera hem pogut controlar els dispositius RSOA en temperatura, el qual ens 

permet determinar i controlar el seu comportament. 

 



 
Figura 24 Muntatge de cèl·lula Peltier al realitzar l'encapsulat 

5.1.2. Ample de banda elèctric de funcionament 

 

Aquest requisit i el seu paràmetre de disseny depèn clarament del dispositiu a muntar, el 

concepte bàsicament és que l’electrònica que acompanya al dispositiu deu permetre un cert 

ample de banda de transmissió per tenir un comportament satisfactori. 

 

Per això el dispositiu deu estar connectat per mitjà d’un bonding a una línea de transmissió de 

50 ohms, les plaques dels dispositius a muntar ja tenen aquesta pista realitzada.  

 

A la línea se li solda un connector SMA i  per introduir tant la alimentació com les senyals de RF 

amb la informació, utilitzem un Bias-T [19] i [20] 

 

 
Figura 25 Aproximació circuit Bias-T 
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El qual ens permet alimentar y utilitzar el dispositiu sense que la senyal de RF i la de DC es 

puguin causar problemes entre si.  

 

 

5.2. Conclusió 

Aquests punts serien el mínim necessari que hauria d’englobar el packaging òptic del nostre 

dispositiu, degut a que aquest punts ja es poden solucionar, el PFC s’ha centrat en trobar una 

manera de muntar el transició dispositiu a la fibra òptica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. DECISIO SOBRE SETUP DE PROVES 

 

Un cop caracteritzat el problema i les fonts d’error que podem tenir, hem de determinar quin 

sistema utilitzarem per dur a terme les proves per trobar el procés de fixació. 

 

Els nostres objectius en el procés son 

- Controlar posició transversal amb micròmetres de precisió. 

- Controlar posició longitudinal amb micròmetres de precisió. 

- Independitzar el sistema de proves de pertorbacions exteriors. 

- Controlar posició angular amb graus de precisió. 

- Aconseguir preparar les fibres reduint la seva rugositat i imperfeccions o fer servir fibres que 

redueixin els efectes de reflexió i canvi de medi. 

- Poder accedir al muntatge en ordre de utilitzar algun mitja per fixar la fibra al suport desitjat 

- Aconseguir que el suport tingui un coeficient tèrmic de l’ordre de 10-6 m/ºC 

 

Per aconseguir moviments amb micròmetres de precisió s’han utilitzat alineadors de thorlabs 

amb posicionadors micromètrics que ens permeten variar la posició tant de l’emissor òptic 

com del receptor. També s’ha utilitzat una pinça per subjectar la fibra òptica durant 

l’alineament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 26 Fotos del muntatge alineador per realitzar el pigtailing de la fibra 

 



Per independitzar el sistema de vibracions I pertorbacions exteriors, s’han muntat els 

alineadors a sobre d’un board resistent a les vibracions.  

 

 
Figura 27 Board al que s'ha muntat el sistema alineador 

 

Utilitzant unes peces metàl·liques I cargols adequats per aquest board es pot jugar amb la 

posició I un transbordador d’angles per poder aconseguir la precisió angular desitjada en el pla 

horitzontal.  

 
Figura 28 Muntatge de l'alineament de la fibra òptica 

Per controlar el desplaçament es tenia suficient amb els mecanismes de control de l’alineador 

on es col·locava el la fibra per realitzar el procés de pigtailing. El posicionament del dispositiu a 

encapsular permet una certa manipulació a la seva posició jugant amb una pinça amb cargol i 

una brida per fixar-ho amb més o menys tensió pels dos costats.  
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Figura 29 Muntatge de l’alineament del dispositiu a muntar 

Per intentar aconseguir la màxima perfecció del acabat de les fibres es va utilitzar el talladora 

per fusionar-les i posteriorment es comprovava amb el processador d’imatge de la fusionadora 

el tall. 

 
Figura 30 Fusionadora i talladora de fibra 

De cara al muntatge final es van utilitzar també unes fibres col·limades acabades en con i en 

lent per tal de focalitzar la llum al nucli de la fibra i a més reduir les reflexions que poden 

produir pèrdues extra en el nostre alineament. En les següents figures es mostra el detall de 

les especificacions d’aquesta fibra. 
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Figura 31 Esquema de la fibra collimada 

 

 
Figura 32 Detall del acabat de la fibra 

 

 
Figura 33 Taula d'especificacions 

 

Figura 34 Fotografia del sistema alineador per tests 



 

 
Figura 35 Datasheet sencer de la fibra col·limada 

 

Aquest muntatge ens permet accedir-hi a ell sense problemes, per a aconseguir la precisió en 

les nostres eines a la hora de fixar les fibres s’utilitzaran epoxis ja que es el mètode més 

accessible per nosaltres al laboratori que dispensarem amb un tros de fibra òptica sense 

protecció, el qual ens dona una precisió d’eina de 125 micròmetres. 

 

Els materials utilitzats per suports i peces mecàniques es buscaren ceràmics o metàl·lics 

mecanitzables sempre intentant no tenir coeficients tèrmics superiors a un ordre de 10-6 

 

Amb aquest escenari ens queden les pèrdues intrínseques de la fibra com imperfeccions 

durant el seu trajecte, l’atenuació per kilòmetre o bendings que no podem controlar o pal·liar. 

No obstant podem controlar i incidir en totes les pèrdues que afecten just a la transició que és 

l’objectiu de poder realitzar el fixament òptic de la fibra als chips òptics. 

 

En el següent capítol s’explica com es va arribar a aquest muntatge i les diferents proves que 

ens van portar a ell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ESTUDI DEL SISTEMA 
 

7.1. Esquemes 

Els esquemes del sistema que amb el que volem treballar es mostren a continuació. 

 

 
Figura 36 Esquema vista superior de fibra més RSOA 

 

 
Figura 37 Esquema vista lateral Fibra més RSOA 

 

 
Figura 38 Esquema vista en axonomètrica de fibra més RSOA 
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7.2. Dades de potencia 

Aquí mostrem els estudis sobre les variacions de potencia transmesa segons els eixos 

 

 

v2 24/10/2011 mesures de potencia realitzades de nou, taules amb dos sentits

Mesures amb alimentació de 70 mA i temperatura de 22ºC

Posició de màxima transferència indicada als esquemes. 

Dimensió z Dimensió x

Espai respecte maxim (um) Potencia (dBm) Espai respecte maxim (um) Potencia (dBm)

-42 -11,83 -9 -34,93

-41 -11,72 -8 -25,4

-40 -11,62 -7 -20,16

-39 -11,48 -6 -15,09

-38 -11,38 -5 -11,8

-37 -11,25 -4 -9,5

-36 -11,13 -3 -7,42

-35 -11,01 -2 -6,23

-34 -10,92 -1 -5,68

-33 -10,81 0 -5,57

-32 -10,71 1 -5,92

-31 -10,7 2 -6,82

-30 -10,61 3 -8,17

-29 -10,46 4 -9,82

-28 -10,35 5 -12,06

-27 -10,26 6 -14,02

-26 -10,13 7 -16,69

-25 -10,04 8 -19,64

-24 -9,9 9 -22,06

-23 -9,78 10 -27,8

-22 -9,63

-21 -9,49

-20 -9,37

-19 -9,24 Dimensió y

-18 -9,11

-17 -9,02 Espai respecte maxim (- um) Potencia (dBm)

-16 -8,9 -10 -18,68

-15 -8,76 -9 -17,43

-14 -8,57 -8 -14,55

-13 -8,42 -7 -11,48

-12 -8,34 -6 -9,92

-11 -8,25 -5 -8,1

-10 -8,2 -4 -7,47

-9 -8,1 -3 -6,56

-8 -7,99 -2 -6,15

-7 -7,9 -1 -5,95

-6 -7,82 0 -5,93

-5 -7,77 1 -6,16

-4 -7,64 2 -6,79

-3 -7,58 3 -7,53

-2 -7,49 4 -8,58

-1 -7,47 5 -9,89

0 -7,3 6 -10,9

1 -7,31 7 -13,03

2 -7,42 8 -14,62

3 -7,45 9 -16,75

4 -7,65 10 -19,21

5 -7,92

6 -8,21

7 -8,46

8 -8,88

9 -9,5

10 -10,38

11 -11,09

12 -12,02

13 -13,38

14 -15,52



En la següent gràfica es mostra el comportament en la direcció longitudinal de la 

transmissió de potencia que es va realitzar amb la fibra col·limada, la qual focalitza el 

màxim de potencia a una distancia concreta de la font de llum.  

 

En el cas d’una fibra tallada en angle de 90º la diferencia es que el punt de màxima 

transferència era més proper al dispositiu però era difícil de determinar el valor perquè 

l’escala de mesura del microscopi no oferia suficient resolució ja que es quedava en els 

25 micròmetres, no obstant la forma del comportament era  el similar i per aquest 

motiu no es va guardar les mesures com a cas rellevant. 

 

Aquest valor de resolució s’aconsegueix d’utilitzar una lent amb regla impresa i un cop 

enfocat l’objectiu, mesurar una distancia coneguda per així determinar quanta 

longitud equival cada una de les marques de la lent.  

 

Amb les mesura de la fibra col·limada es va estimar un punt òptim en la direcció 

longitudinal de 50 micròmetres respecte el RSOA, a la gràfica aquesta distancia es 0 i la 

resta són micròmetres relatives a aquest punt, on mesures negatives equivalen a 

allunyar-se del RSOA mentre que positives equivalen a apropar-s’hi. 

 

 
Figura 39 Comportament de potencia en la direcció longitudinal respecte el RSOA 

A les següents gràfiques observem el comportament en el pla transversal a ala emissió 

del dispositiu. De nou, s’ha utilitzat distancia 0 com el punt màxim, i que distancies 

negatives equivalen a desplaçament cap a l’esquerra o cap a la part inferior del 

dispositiu mentre que les positives són el desplaçament en sentit invers. 
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Figura 40 Gràfiques de pèrdues per desalineament 



CONCLUSIONS RESPECTE AL PACKAGING A REALITZAR      

      

1) A la segona realització amb més precisió podem estimar marges de -1dB i -3dB  

  

Al eix longitudinal (eix z) tenim un marge a -1 dB de 18 micròmetres i un marge a -3 dB 

de 38 micròmetres 

Al eix transversal horitzontal (eix x) tenim un marge a -1 dB de 5 micròmetres i un 

marge a -3 dB de 7 micròmetres 

Al eix transversal horitzontal (eix y) tenim un marge a -1 dB de 5 micròmetres i un 

marge a -3 dB de 9 micròmetres     

 

2) La transmissió al eix longitudinal decau més ràpidament al apropar-se al laser que al 

allunyar-se.      

      

Per tant depenen de la precisió que es vulgui mantenir al alineament desprès de 

realitzar el packaging el nostre sistema hauria de mantenir les variacions a l'alineament a 

menys de 5 micròmetre en el pla transversal i a menys de 18 micròmetre en la direcció 

longitudinal.      

      

A més tenim més marge d'error per tracció durant l'assecament de l'epoxi al allunyar-nos que 

al apropar-nos      

 

7.3. Dilatació amb temperatura 

Per l’estudi sobre la dilatació amb la temperatura s’han utilitzat diferents documents 

referenciats al final d’aquest document [21]  [22] i [23].  

El nostre sistema es podria dilatar amb la temperatura seguint els següents càlculs 

 

0 *(1 *( ))increment final inicial final inicialL L L L CTE T T      

Equació 39 

Es considera un marge de temperatura de -20 a 60 en els càlculs. S’han realitzat per aproximar 

la dilatació tres casos possibles. A la referència  [Vaxa2011] apareixen coeficients a 20ºC per 

fer càlculs aproximats s’ha utilitzat aquest coeficient en tot el marge calculat ja que al estar al 

centre d’aquest (de -20 a 60) ens serà útil per donar resultats orientatius. 

 

NOTA: S’ha indicat la zona d’epoxi en color vermell per diferenciar-la de la resta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.3.1. Suport de vidre per la fibra, separat del substrat del RSOA 

 
Figura 41 Esquema epoxi a la fibra i suport separat del chip subcarrier 

 

Considerant que utilitzem un suport de vidre per enganxar la fibra, si observem els esquemes 

al inici podríem agafar-ne per exemple un de 900 micròmetres d’alçada. Caldria suficient epoxi 

per arribar a la fibra i rodejar-la, el qual equivaldria a 175 micròmetres d’epoxi segons les 

distancies calculades als esquemes. Per últim hem de tenir en compte la dilatació a la fibra que 

te un diàmetre de 125 micròmetres. 

 

7.3.2. Suport de vidre per la fibra, enganxat al substrat del laser 

sent aquests d’alçades diferents 

 
Figura 42 Esquema epoxi a la fibra i suport solidari al chip subcarrier 

 

En aquest cas considerem no nomes enganxar la fibra a un suport de vidre si no que a mes 

aquest suport s’ha enganxat prèviament al substrat. Aquí considerem que la dilatació efectiva 

correspondrà a la diferencia d’alçades entre els dos costats. En aquesta primera aproximació 

s’ha considerat un vidre d’alçada 900 micròmetre mentre que el substrat te una alçada de 950 

micròmetre com s’ha mostrat al inici d’aquest document. La resta de magnituds es consideren 

igual que en el cas anterior. 
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7.3.3. Suport de vidre per la fibra, enganxat al substrat del laser 

sent aquests de mateixa alçada 

 
Figura 43 Esquema epoxi a la fibra, suport de mateixa alçada solidari al chip subcarrier 

Aquest últim cas es com el segon però amb la diferencia de considerar que obtenim un vidre 

amb una diferencia d’alçada nul·la respecte el substrat del chip. D’aquesta manera podríem 

considerar que no hi hauria desplaçament relatiu causat pels dos suports diferents. Aquí es 

mostren els càlculs de les variacions per dilatació amb la temperatura, les unitats de longitud 

en micròmetres       

 

Lo = longitud base sense pertorbacions per calcular les dilatacions segons com s’indica sota 

cada taula.       

Distancia A = Conjunt de longituds Lo del costat de la fibra en el muntatge (suport, fibra i 

epoxi)       

Distancia B = Conjunt de longituds Lo del costat del RSOA en el muntatge (subcarrier, RSOA) 

      

 
 

 

Substrat de Silici
(Subcarrier)

Emisor (RSOA)

Vidre

Epoxi
Fibra óptica

Placa (board)

Muntatge amb suport fibra separat de substrat de l'emisor

coef distancia (A) distancia (B) Temperatura inicial Temperatura final increment (A) increment (B)

Lo, alineador Lo, muntatge

costat fibra costat RSOA

Alumini 2.30E-05 0 0 -20 60 0 0

Vidre (suport) 8.50E-06 900 0 -20 60 0.612 0

Vidre (fibra) 8.50E-06 125 0 -20 60 0.085 0

Ceràmica 2.00E-06 0 950 -20 60 0 0.152

GaAs 5.73E-06 0 100 -20 60 0 0.04584

Epoxi (T en Kº) 5.00E-05 175 0 253 333 0.7 0

NOTA: L_inc = Lo*(1+coef*T) max desalineament = increment(A) + increment(B) Max desalineament 1.59484

Muntatge amb suport fibra enganxat al substrat de l'emisor (amb diferencia alçada)

coef distancia (A) distancia (B) Temperatura inicial Temperatura final increment (A) increment (B)

Lo, alineador Lo, muntatge

costat fibra costat RSOA

Alumini 2.30E-05 0 0 -20 60 0 0

Vidre (suport) 8.50E-06 0 0 -20 60 0 0

Vidre (fibra) 8.50E-06 125 0 -20 60 0.085 0

Ceràmica 2.00E-06 0 50 -20 60 0 0.008

GaAs 5.73E-06 0 100 -20 60 0 0.04584

Epoxi (T en Kº) 5.00E-05 175 0 253 333 0.7 0

NOTA: L_inc = Lo*(1+coef*T) max desalineament = increment(A) + increment(B) Max desalineament 0.83884



 

 
 

Pel coeficient de la ceràmica s’ha buscat valors de diferent materials utilitzats i s’ha arribat a 

un valor orientatiu del possible coeficient de dilatació. En tots els casos s’ha considerat el fet 

de que les dilatacions no siguin solidaries perquè tot i que el muntatge sencer hauria d’estar 

afectat per la mateixa temperatura, el dispositiu RSOA estarà sota els efectes de la seva pròpia 

dissipació de calor mentre funciona, els quals no concorden amb els efectes de temperatura 

als que està sotmès el conjunt de la fibra i el seu suport. 

 

En el primer cas, arribem a una dilatació pròxima a 2 micròmetres, mentre que en els altres 

dos casos no arribem a la unitat de micròmetre però ens quedem molt a prop, a una distancia 

de 0.83 micròmetres. 

 

En tots els casos la principal causa de dilatació es l’epoxi, en el primer cas a més també hi ha 

bastant dilatació causada pel suport de vidre considerat a part del substrat del chip.  

 

Per acabar, cal notar que en tots els casos s’han calculat considerant el pitjor cas, és a dir que 

totes les dilatacions d’un costat (fibra) i l’altre (laser) afectessin en sentit contrari maximitzen 

el desalineament. 

 

Com a conclusió, el fet de variar l’alçada del vidre respecte al substrat varia poc el 

desalineament màxim, el fet que el canvia clarament es enganxar prèviament el suport al 

substrat o no. No obstant enganxar el substrat de forma solidaria al subcarrier és molt 

dificultós i al laboratori no es va poder garantitzar la seguretat del RSOA mentre es realitzava 

aquesta manipulació, per tant s’utilitzarà un suport separat i es tindran en compte les derives 

d’aquest cas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntatge amb suport fibra enganxat al substrat de l'emisor (amb igual alçada)

coef distancia (A) distancia (B) Temperatura inicial Temperatura final increment (A) increment (B)

Lo, alineador Lo, muntatge

costat fibra costat RSOA

Alumini 2.30E-05 0 0 -20 60 0 0

Vidre (suport) 8.50E-06 0 0 -20 60 0 0

Vidre (fibra) 8.50E-06 125 0 -20 60 0.085 0

Ceràmica 2.00E-06 0 0 -20 60 0 0

GaAs 5.73E-06 0 100 -20 60 0 0.04584

Epoxi (T en Kº) 5.00E-05 175 0 253 333 0.7 0

NOTA: L_inc = Lo*(1+coef*T) max desalineament = increment(A) + increment(B) Max desalineament 0.83084



8. PROBES AMB EPOXIS PER PACKAGING DE FIBRA A 

FIBRA 
 

8.1. Introducció al procés 

En totes les proves amb els diferents epoxis el mètode a seguir va ser el següent. 

 

a) Alinear les fibres fent servir el muntatge amb alineadors i cilindres metàl·lics del laboratori 

tal i com indiquem al esquema següent. Notar que les mesures estant en mm i són només 

indicatives ja que el posicionament final dependrà de fer l’alineament. 

 

 
Figura 44 Esquema de muntatge fibra a fibra 

b) Col·locar l’epoxi de la prova en una de les fibres el més a prop de l’extrem possible, llavors 

corregir la variació de posició amb l’alineador mentre aquest s’asseca. 

 

c) Un cop assecat, es fa el mateix a la zona on comença la protecció de la fibra, de nou 

continuem corregint la posició mentre es produeix la curació del nou epoxi dipositat. 

 

d) Es repeteixen els passos b) i c) en l’altre fibra. (Cal notar que en la nostra aplicació aquests 

passos no serien en principi necessaris ja que volem fixar la fibra un suport on tenim la Font 

òptica, tot i això s’ha realitzat el packaging complet per valorar efectivitat d’aquest) 

 

e) Un cop tot curat s’ha de treure del sistema d’alineament, si la curació es completa i l’ epoxi 

es l’adequat tindrem més facilitat a la hora de manipular el sistema. Tot i així tot aquest pas 

s’ha de fer amb molta cura per no fer malbé el packaging fet. Sobre el procés de desmuntatge 

hi ha més informació al punt 9.2 

FIBRA NUA

CILINDRE 
METÀL·LIC 
DE TORSIÓ

SUPORT DE VIDRE

SUPORT DE METALL

0,7

0,7

0.9

0.4

3.6

PROTECCIÓ DE LA FIBRA DESPLAÇADA



Notar que és molt poc recomanable realitzar alhora dues etapes de curació d’ epoxi, per no dir 

que segurament farà mal be el procés. Mentre s’estiguin assecant variaran l’alineament i si 

tenim dos fonts d’error es molt difícil poder-ho controlar. 

 

8.2. Desmuntatge 

El procés de desmuntatge del sistema pot fer malbé el treball realitzat, per ara es segueixen els 

següents passos. 

 

a) Un cop el packaging s’ha assecat del tot desenrosquem primer el cargol que fixa una de els 

cilindres metàl·lics al sistema i després descargolem el propi cilindre que aguanta la fibra per 

així retirar-lo del sistema alineador.  

 

b) Repetim el procés amb l’altre cilindre (en la nostra aplicació objectiu aquest pas no serà 

necessari ja que només si ha de fixar una fibra) 

 

c) Quan els cilindres metàl·lics estan retirats hem de tallar les fibres amb una distancia 

suficient per fusionar-les de nou després. Aprofitem que hem tallat les fibres per treure el 

cilindre pel costat tallat.  

 

d) El següent pas es tornar a fusionar les fibres que hem tallat, si l’epoxi utilitzat és l’adient i 

està ben assecat el packaging no es tindria que fer mal bé amb els moviments al que el 

sotmetrem, tot i així es recomanable fer el procés amb molta cura. 

 

8.3. Casos realitzats 

 

8.3.1. Epoxi de dos components, LOCTITE HYSOL 9455 A&B 

Aquest epoxi te un procés de curació per efecte químic un cop s’han combinat la resina 

adhesiva i el component enduridor. El procés pot trigar hores i es recomana esperar un dia per 

tenir l’ epoxi suficient ben curat com per fer-hi proves segons [24]. 

 

El primer a indicar es que el temps de curació d’aquest epoxi era molt gran i això ens afectava 

al rendiment del procés, per aconseguir que cada un dels passos on es tenia que curar l’ epoxi 

utilitzat tingués una duresa acceptable hi calia esperar un temps d’unes 3 hores com a mínim, i 

en tot cas si es volia una curació de veritat completa era necessari esperar prop d’un dia. Més 

informació sobre els temps de curació i propietats d’aquest epoxi a la referència [Loctite2008]. 

Tal i com es pot deduir del punt anterior és complicat poder fer que aquest epoxi sigui 

rendible. Especialment si tenim en compte que per aconseguir bons resultats és necessari fer 

les etapes de curació d’ epoxi per separat. 

 

Amb aquest epoxi es va aconseguir un packaging que va perdre durant tot el procés uns 50 dB 

respecte al que es transmetia al realitzar l’alineament inicial que transmetia -15 dBm, notem 

que aquest mal resultat no nomes es degut a les propietats no idònies d’aquest epoxi sinó que 

va ser el primer que es va aconseguir finalitzar sense un total desalineament, prèviament 



s’havien realitzat altres proves en les que el resultat final estava totalment desalineat i no 

transmetia res. 

 

Com a conclusions de proves amb aquest epoxi, tenim que el temps de curació es un factor 

crític, quan més trigui a assecar-se l’adhesiu més temps per introduir error al sistema i 

desalineament hi haurà. A més també es va veure que aquest epoxi no quedava suficient dur, 

ja que sense fer massa força de tracció o torsió a les fibres des de fora del packaging ja es 

podia variar molt l’alineament. 

 

Per últim dir que no obstant tots el problemes, aquest packaging es podia quedar estable un 

cop posat en posició, es a dir, si un cop desmuntat del sistema d’alineament es col·locava el 

packaging lliure a la taula, al cap d’un temps s’aconseguia una transmissió de potencia estable. 

Tot i així el temps de variació era enorme tal i com es  pot veure a la gràfica que s’adjunta amb 

l’evolució en el temps de la potencia transmesa,al cap de uns 2000 minuts el valor de potencia 

transmesa es mantenia al marge de -65 dBm. 

 

 
Figura 45 Evolució de la variació de potencia per la curació epoxi dos components 

 

En tot cas aquest primer resultat final ens prova que es possible aconseguir alinear i fixar les 

fibres de manera que mantinguin un alineament. 

 

8.3.2. Cianocrilat del tipus loctite super glue 3 

El següent adhesiu que es va utilitzar en les proves va ser l’adhesiu del tipus cianocrilat [25], 

superglue 3 de loctite, es va escollir aquest per les seves propietats de secat ràpid i duresa 

després de curat per així millorar els problemes que presentava l’epoxi de dos components. 
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Seguint el procés indicat al punt “introducció al procés” indiquem ara els resultats més 

significatius, també notem que va ser impossible aconseguir un packaging utilitzant només 

aquest adhesiu però que les proves amb ell ens van donar idees per posteriors proves. 

 

El primer a indicar es que tal i com s’esperava el procés de secat era molt més ràpid, en 

qüestió de uns 15 minuts l‘epoxi dosificat ja començava a estar totalment assecat, per ajudar 

el procés també es podia col·locar una llum d’escriptori a sobre i a prop del packaging per així 

fer el que es diu curació tèrmica que ajuda als adhesius a curar-se abans tot i no ser epoxis  

curables per específicament per temperatura. 

 

També cal notar que la força d’aquest adhesiu era suficient com per parar els moviments de 

fibra fora del packaging en gran mesura, a les proves amb el super glue 3 un cop fixada una de 

les dues fibres al suport de vidre, es podia tibar d’aquesta des de fora del sistema d’alineament 

sense que produís variacions per sobre d’unitats de dB. 

 

Per els motius anteriors semblaria que aquest adhesiu es perfecte per la nostra aplicació, no 

obstant te un problema que el fa inviable i es la força de tracció que fa al assecar-se. Durant el 

procés de curació no es va aconseguir en cap de les proves mantenir l’alineament, arribant al 

punt que l’adhesiu encara no assecat del tot movia el suport de vidre quan s’intentava corregir 

la posició de la fibra amb el sistema alineador. 

 

Com a conclusions d’aquestes proves trobem que seria molt recomanable utilitzar l’estabilitat 

del super glue 3 en el nostre packaging, però si no es troba una manera de fer el procés de 

curació diferent, aquest objectiu resulta inviable. 

 

8.3.3. Epoxi UV Norland F-UVE-81 

L’epoxi Norland F-UVE-81 es un adhesiu que es cura per llum ultraviolada, el model de font UV 

utilitzat és el UV curing unit SL-100, l’epoxi concretament reacciona a la banda de 350 a 380 

nm. Entre les seves característiques s’ha testejat que amb un temps d’exposició de 5-10 

minuts ja s’ha curat del tot [26] [27] i [28] 

 

Es van realitzar diferents proves i es va trobar que el següent mètode es el que maximitza 

alineament i curació de l’epoxi UV. 

 

a) Dipositar l’epoxi al lloc desitjat sense està exposat a llum UV. 

b) Un cop s’ha dipositat, corregir posició de l’alineament fent servir el sistema alineador. 

c) Exposar el packaging a llum ultraviolada per realitzar la curació un cop corregida la posició, 

d’aquesta manera es redueixen els desalineaments que pugui introduir el procés de secat. 

Mentre s’estigui curant l’epoxi es necessari corregir la posició de la fibra. Temps d’aquest pas 

entre 5 i 10 minuts. En el nostre sistema la llum es va col·locar a sobre dels alineadors tal i com 

mostra el següent esquema. 



 
Figura 46 Posició de la llum UV florescent en el muntatge alineador 

 

d) Repetir el procés dipositant l’epoxi al següent punt de fixació fins a tenir els tres punts del 

procés descrit a l’apartat 8.1 “introducció al procés”. 

 

Si es segueixen aquests passos es quan es minimitza el desalineament amb aquest tipus 

d’epoxi en el cas d’entrenament fibra a fibra. 

 

No es va acabar de fer cap packaging nomes amb aquest epoxi per les següents conclusions. 

Tot i que fent servir aquest epoxi el temps de curació i el desalineament durant aquest es 

poden reduir i que em pràctica es pot aconseguir mantenir l’alineament previ al procés de 

packaging, aquest epoxi un cop curat no fa un enllaç prou dur excepte que el temps de curació 

UV sigui de varies hores amb les fonts de les que es disposen, tibant o movent la fibra sense 

gaire força es possible desalinear el packaging aconseguit. 

 

Notem però que si es pogués endurir el epoxi un cop secat seria possible solucionar els 

problemes esmentats. 

 

8.3.4. Combinació epoxi UV F-UVE-81 i loctite superglue 3 

Aquesta és la última prova amb la que s’ arribat a un resultat final, aquest packaging va perdre 

20 dB respecte a la transmissió prèvia degut al procés d’alineament (que era de -21 dBm). Tot i 

la pèrdua ha sigut una millora espectre a les proves anteriors i podria ser un mètode que 

permeti assolir un packaging que mantingui la potencia transmesa prèviament. 

 

Bàsicament el procés seguit es el mateix que en el punt 3 però un cop es va tenir els punts 

fixats amb epoxi UV secats es va procedir a posar gotes de superglue 3 a sobre del epoxi UV 

curat. Per accelerar la curació de cada gota de super glue 3 es va utilitzar la llum d’escriptori a 

sobre i a prop del sistema del sistema. (entre 9 i 10 cm) durant uns 10 minuts, d’aquesta 



manera les fibres queden fixades gracies al epoxi UV i gracies al super glue 3 s’aïlla el sistema 

de les pertorbacions exteriors fins a cert grau al endurir els punts de fixació. 

 

Com a test es va agafar el suport de vidre en l’aire i es va sacsejar amb una certa velocitat 

observant que no si produïen variacions significatives a la transmissió de potencia. 

 

Per últim es va moure el suport de vidre i desprès es va deixar reposat mentre s’hi mesurava la 

potencia per veure quan temps triga a estabilitzar-se en un valor, a la gràfica es veu una 

variació que sembla aleatòria de la potencia transmesa però el motiu es possiblement degut a 

les variacions de temperatura, fenomen explicat al punt “altres observacions”. 

 

Com a conclusió podem dir que el valor de transmissió es manté al voltant de -41 dBm i que la 

falta d’estabilitat no és deguda al temps de curació com en el cas del epoxi de dos components 

sinó a causes com la temperatura del packaging.  La figura 44 correspon el resultat d’una altre 

prova de 7 hores després de finalitzar el procés. 

 

 
Figura 47 Evolució de la variació de potencia reforçant epoxi UV amb cianocrilat 

Si observem la gràfica s’hi pot veure menys marge d’oscil·lació en el valor de la potencia 

transmesa el qual crida la atenció ja que durant aquesta prova la llum del laboratori que irradia 

just a sobre del lloc de treball no es va estar total l’estona de la prova encesa. Això pot haver 

provocat els salt en la mesura.  

 

Com a conclusió de les proves amb els diferents epoxis anteriors, es important senyalar el 

següent: 
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Durant les proves es va observar que la temperatura influeix en gran mesura a l’alineament 

aconseguit amb el procés de realització del packaging arribant a poder fer variar aquesta 

transmissió entre -/+5 dB. Aquest fenomen va quedar molt clar durant el procés de curació 

termal utilitzat amb les proves de super glue 3, aquí es podia veure com la potencia transmesa 

variava fins a 10 dB pel sol fet d’irradiar el sistema amb la llum d’escriptori a una distancia de 9  

a 10 cm. 

 

Aquest resultat indica clarament que serà necessari controlar la temperatura del packaging 

realitzat d’alguna manera i així mantenir-ho estable si es vol aconseguir mantenir una 

transmissió de potencia a un valor concret. En la nostra aplicació objectiu es disposarà d’un 

TEC connectat a la base del chip, pel que aquest problema en principi estaria solucionat, tot i 

així quan s’aconsegueixi realitzar un packaging que transmeti be la potencia de l’alineament 

previ serà necessari fer-hi proves de temperatura. 

 

Una altre consideració es que sembla que es milloraria molt resistència a les pertorbacions 

exteriors del packaging si es pogués enganxar els extrems de les fibres entre ells. A part de les 

complicacions que hi poguessin sortir intentant realitza aquest pas, també tenim el problema 

de que en la nostre aplicació no es pot tocar l’extrem de la fibra. 

 

Respecte a les posicions on dipositar l’epoxi a la fibra nua, sembla que millora l’estabilitat si es 

col·loca quan més a prop del extrem millor. A més també ajuda augmentar la longitud del tram 

que quedi fixat per l’epoxi respecte a les forces de tracció i torsió exteriors, per contra es de 

suposar que quan més epoxi hi hagi més sensible serà el sistema al desalineament per 

temperatura. Un altre problema és que quan més tram de fibra s’enganxi més augmenta el risc 

de desalinear mentre es realitza el packaging. 

 

8.3.5. Packaging amb tres punts de fixament i suport de dos 

altures 

Utilitzant com a base la idea de combinar l’epoxi UV amb el super glue 3 s’han aconseguit 

millors resultats que en probes anteriors modificant la metodologia i la forma del suport 

utilitzat. En aquest cas s’ha aconseguit fer un packaging que ha perdut 4 dB des de 

l’alineament màxim. 

 

Notar que el sistema alineador i els passos de desmuntatge utilitzats son els mateixos que en 

probes anteriors. 

 

 

 

 



 
Figura 48 Esquema utilitzat en el procés de fixació a tres punts 

 

 

8.3.5.1. Canvis utilitzats 

Primer introduïm els canvis significatius realitzats 

 

A) Canvis al suport 

En aquesta proba s’ha fet servir un suport de dos alçades utilitzant dues plaques de vidre en 

comptes que la plaques simples utilitzades en probes anteriors, l’esquema és el la figura 46. 

Cal indicar que les mesures de la cara superior no s’han indicat perquè no són crítiques ja que 

només són per generar la forma de suport de dos nivells. 

 

 
Figura 49 Esquema suport vidre per muntatge fibra a fibra 
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La idea d’aquest muntatge és reduir la distancia que tenen les fibres respecte al suport al que 

les enganxem, reduint d’aquesta manera les variacions des de la posició degudes a contracció i 

expansió de epoxi.  

 

Cal remarcar que això no facilita el procés de realització del packaging, només ens millora les 

prestacions un cop fet aquest. 

 

B) Canvis a la metodologia amb l’epoxi 

Abans d’explicar els passos detingudament cal indicar un punt important d’aquest mètode el 

qual és curar una mica l’epoxi UV abans de acabar d’alinear la fibra. A això ens i referim com 

precuració. 

 

La idea es col·locar l’epoxi UV al punt de fixació  més proper al extrem de la fibra, en aquest 

moment s’irradia amb llum UV per no més de 2 minuts. Amb aquest procediment 

s’aconsegueix que l’epoxi quedi menys líquid i per tant aguanti el pes de la fibra mentre que 

encara ens permet canviar la posició d’aquesta amb el sistema alineador.  

 

Aquesta metodologia és molt important perquè sinó la fibra, al entrar en contacte amb l’epoxi 

UV líquid i està tant a prop del suport, queda sotmesa a molta força de tracció pel pes que 

l’epoxi fa sobre ella, al final això produeix que la fibra no es pugui alinear correctament amb el 

sistema alineador.  

 

Com a consideració, podria ser interessant deixar que les dues fibres entressin en contacte 

amb el suport per l’efecte explicat i després intentar corregir la posició horitzontal (eix x), el 

comportament del sistema fa pensar que aquesta opció podria ser beneficial, l’inconvenient en 

la nostra aplicació es que quan l’epoxi engloba la fibra sol arribar pel seu propi pes fins a 

l’extrem, a la nostra aplicació objectiu l’extrem de la fibra no es pot tocar. 

 

A més no ens és possible construir un suport amb la precisió suficient, de l’ordre de 

micròmetres, per tal de col·locar-hi la fibra i que quedi alineat, tal i com es faria 

comercialment. 

 

C) Canvis a la metodologia punts de fixació 

En aquest mètode s’han utilitzat 3 punts de fixació en lloc de 2 com als processos inicials, la 

idea és que aquests punts a més siguin de una longitud màxima de uns 3 mm. Aquesta 

distancia era fàcil de dispensar amb una altre fibra òptica i fer els punts més llargs feia massa 

difícil controlar la posició durant el període de curació de l’epoxi. 

 

Fa l’efecte que quan més punts de fixació hi hagi més protegit estar el sistema contra 

pertorbacions tant de forces exteriors com de temperatura.  

 

Respecte a les pertorbacions, ja es tenia un bon resultat combinant l’epoxi UV amb el 

cianocrilat, amb el mètode utilitzat ara no s’ha perdut prestacions, el packaging permet agafar-

lo i sacsejar-lo amb la ma sense que aquest variï la transmissió de potencia de forma per sobre 

de uns +/-0.2 dB, valor que es podia veure observant el power meter durant l’aplicació de 



l’esforç, mentre una de les fibres tenia connectada una font de llum i l’altre estava connectada 

al power meter. 

  

Respecte a la temperatura, es va veure en mètodes anteriors que aquesta influïa molt en la 

posició de la fibra, podent variar l’alineament fins a +/-5 dB. Aquest marge és mesurable 

col·locant el sistema alineador al punt de màxima potencia i a llavors augmentar la 

temperatura de les fibres, com per exemple amb una llum incandescent irradiant-les. Utilitzant 

els tres punts de fixació curts s’ha irradiat el resultat amb una llum d’escriptori al·lògena i tot hi 

així la transmissió de potencia s’ha mantingut estable. La principal causa pot ser la reducció de 

longitud a les zones amb epoxi, la qual sembla ser la major causa de desalineament per 

temperatura. 

 

8.3.5.2. Metodologia 

 

Un cop muntat el suport de dos nivells el procediment comença igual que en les probes 

anteriors, és a dir es muntant les fibres a els cilindres i aquesta en el sistema alineador, un cop 

fet això es col·loca la llum UV a sobre del sistema tal i com es mostra en la següent imatge. 

 

 
Figura 50 Esquema amb mesures del suport de vidre i base metàl·lica 

 

EI primer és alinear les fibres per determinar on col·locarem els punts fixació, al següent 

esquema es veuen les distancies utilitzades en l’últim cas les quals semblen donar un bon 

resultat.  
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Figura 51 Representació dels punts de fixació packaging fibra a fibra 

Un cop determinats els punts s’ha de retirar la fibra el suficient per posar l’epoxi UV al punt 

més proper al extrem. 

 

A) Punt més proper al extrem 

Primer hem de col·locar suficient epoxi UV i curar-lo durant al menys 20 minuts  als dos costats 

d’on es farà el punt de fixació més proper al extrem, la idea és que amb una llum UV del tipus 

florescent com es tenia al laboratori caldria segons el datasheet uns 20 minuts per garantitza la 

curació [28], la quantitat ha de ser suficient com per arribar a l’alçada de la fibra i la distancia 

d’aquests a la fibra no ha de superar 3 mm tal i com s’indica al punt C del apartat 8.3.5.1. 

Aquest pas és per facilitar la dipositació de l’epoxi que es sotmetrà a un procés de precuració.  

 

L’objectiu ara és que col·locar suficient epoxi entre els punts curats i assecats com perquè 

arribi a tocar la fibra a la posició de màxim alineament, després s’ha d’irradiar per un temps 

menor a 2 minuts pels motius explicats al punt B del apartat 8.3.5.1.  

 

Un cop preparat l’epoxi semi curat s’hi col·loca la fibra al sistema alineador de manera que 

quedi en contacte amb l’epoxi, s’ha de tenir compte de no tocar amb l’extrem de la fibra. Quan 

es te tot situat es procedeix a re-alinear el sistema per trobar el màxim alineament. 

 

Per acabar amb aquest punt de fixació s’ha d’irradiar amb la llum UV per un temps de 20 

minuts acabant així la curació tal i com era el cas explicat abans amb les especificacions a [28]. 

Gracies a la precuració no hi hauria d’haver variacions apreciables a la posició i transmissió de 

potencia. 
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  B) Segon punt al nivell superior 

Ara s’ha d’acabar de fixar aquesta fibra, per fer-ho els següents passos es fan tots amb la llum 

UV irradiant el packaging durant el procés. 

 

Aquest pas és simple i es tracta de dipositar amb cura l’epoxi UV al extrem del nivell superior 

per tal de fixar-hi la fibra en ell, tal i com s’ha indicat a l’esquema dels punts de fixació. 

 

C)Tercer punt,  fixació de la protecció de la fibra al nivell inferior. 

El tercer punt es tracta de fixar el principi de la protecció de la fibra amb el nivell inferior del 

suport, aquí es on ens caldrà més epoxi per culpa de l’alçada, no obstant si hem esperat un 

temps major a 2 minuts per curació desprès d’acabar de dipositar l’epoxi UV en cada un dels 

punts de suport anteriors es podrà realitzar aquest punt sense gaire risc de desalinear. 

 

D) Repetir amb la segona fibra 

El següent pas és repetir tots aquests passos amb l’altre fibra (en la nostra aplicació objectiu 

això no seria necessari i es podria passar al tram de endurir amb cianocrilat només fixant la 

fibra que es farà servir).  

 

E) Endurir els punts amb cianocrilat3 

Ara només ens falta reforçar els punts de fixació endurint-los per assegurar que el packaging 

pot aguantar les pertorbacions, per això es fa servir el cianocrilat a sobre de l’epoxi UV curat 

tal i com es va a les probes anteriors.  

 

El procés ha de fer-se amb molta cura, especialment al punt de fixació més proper al extrem, la 

quantitat que s’ha de dipositar es simplement dipositar una gota en un tercer tros de fibra i 

tocar l’epoxi UV curat, s’ha d’intentar cobrir tot l’epoxi UV curat amb cianocrilat3 repetint la 

operació fins a aconseguir-ho.  

 

En aquest cas es pot posar a tots els punts seguits i desprès irradiar amb la llum al·lògena per 

accelerar la curació del cianocrilat. A les següents imatges es veu amb més detall com 

subministrar el cianocrilat. Tots dos esquemes estan vistos amb vista lateral. 

 

 
Figura 52 Esquema sobre la dipositació de reforç de cianocrilat 
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Es molt important que les quantitats siguin el menor possible en cada dipòsit, fins al punt de 

ser difícilment apreciable en la fibra que utilitzem per dipositar-lo. Si es diposita més quantitat 

es corre el risc de que massa cianocrilat acabi a una zona de la fibra fora del punt de fixació i al 

curar-se faci tanta força de tracció com per desalinear el sistema. Sent això un possible 

problema en els punts més llunyans de les extrem, és crític en el punt de fixació més proper a 

l’extrem de la fibra. 

 

8.3.5.3. Resultat 

Tal i com s’indicava, amb aquest mètode es va aconseguir un packaging que ha perdut uns 3.6 

dB des de l’alineament màxim que transmetia -11 dBm amb una potencia de laser de 3.3 dBm, 

aquestes pèrdues inicials poden ser degudes a un mal acabat del tall de les fibres o a que 

l’alineament no s’havia precisat prou, no obstant com l’objectiu era observar si era possible 

realitzar el procés de packaging respecte a un valor concret, la prova segueix sent rellevant. A 

les següents gràfiques es pot observar en la següent gràfica com la transmissió es manté 

estable al voltant de -14.6 dBm +/- 0.2 dB. L’escala de potencia és en dBm i la de temps en 

minuts. 

 
 

 
Figura 53 Evolució de la variació de potencia utilitzant mètode amb tres punts de fixació 
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Es interessant dir que durant les mesures es va sacsejar el packaging en diferents moments i es 

va irradiar amb la llum al·lògena en diferents trams sense que això ho produeix variacions 

significatives a la transmissió. 

 

8.3.6. Packaging amb alineadors de fibra nua 

 

8.3.6.1. Objectius dels següents experiments 

Amb els processos anteriors encara no estem controlant del tot be totes les causes que ens 

puguin estar causant pèrdues en el procés de packaging. La distancia longitudinal i la posició 

transversal ens permeten trobar un punt de màxima transmissió però no ens permeten 

assegurar que és el màxim que puguem aconseguir. 

 

Respecte al procés d’alineament queda manifest que controlar l’angle és molt important, per 

això en la següents proves s’ha buscat assegurar que les fibres mantenen un angle 

d’alineament el més proper a 90º respecte al pla transversal. 

 

L’altre factor que ens pot estar introduint pèrdues notables al procés de packaging és els 

canvis als índex de refracció, no obstant en les següents proves s’ha buscat primer millorar els 

efectes del angle. 

 

8.3.6.2. Canvis al sistema alineador 

Per millorar el tractament del angle del sistema alineador s’ha canviat les parts utilitzades al 

fixar les fibres òptiques quan aquestes estant sent sotmeses al procés d’alineament. Els 

fixadors de la imatge tenen dos cargols per on es pot col·locar la fibra òptica de manera que hi 

quedi fixada en la direcció perpendicular al pla transversal. 

 

 
Figura 54 Esquema pinça d'alineament transversal 
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Les mesures del sistema alineador que s’han indicat són només les referents a suport de vidre 

on es fixaren les fibres i a la longitud de fibra nua utilitzada, ja que la resta no són crítiques a la 

hora de fer el packaging. 

 
Figura 55 Muntatge amb pinces d'alineament transversal 

Aquests mecanismes no només fixen la fibra sinó que a mes mantenen una direcció de 90º 

respecte el pla transversal. 

 

Aquest era el principal error del sistema alineador de els cilindres ja que l’angle que resultava 

de la torsió de la pròpia fibra era molt difícil de controlar. Utilitzant una fibra òptica subjectada 

a una certa distancia L de l’extrem que tractem per fer l’encapsulat, punt de forces resultant 0, 

es va obtenir una corba empírica del comportament d’aquestes forces de tracció per decidir 

una distancia mínima de longitud sense reforç. 

 

 
Figura 56 Esquema mesura de torsió 

 

A la figura següent es mostra en l’eix x la distancia en l’eix x des de el punt de força total 0 a 

l’extrem en cm, i al eix y es mostra la distancia en mm que l’extrem de la fibra havia caigut, 

quan més gran és la distancia de descens més desalineat queda el sistema.  

 

SUPORT DE VIDRE

SUPORT DE METALL

FIBRA NUA

~1 cm ~1 cm

~4 cm

Fibra Nua

Longitud L

Punt força
total 0



 
Figura 57 Comportament de caiguda de l'extrem 

 

Per distancies menors a 1.5 cm era molt difícil prendre una mesura representativa del fet de 

torsió, és per això que es va determinar aquest valor com a màxima longitud de fibra sense 

protecció al realitzar els alineaments, ja que tot i introduint una torsió, aquesta no ens farà 

impossible realitzar els processos de packaging. 

 

8.3.6.3. Canvis al suport 

El suport segueix tenint dos nivells, però en aquest cas el segon nivell es posa un cop s’han fet 

les fixacions al nivell superior. Això és així per que les longituds necessàries no caben al sistema 

alineador. 

 

Aquí posem les mides del suport utilitzat. 

 
Figura 58 Planta i alçat de suport de vidre utilitzat 

 

8.3.6.4. Extrems de les fibres 
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Aquests estris tenen el problema de que mantenen massa distancia de fibra nua, el qual els fa 

molt sensibles a les forces exteriors com per exemple la del epoxi quan s’està aplicant, i també 

es va veure al acabar aquest encapsulat que el resultat era molt fràgil, no obstant aquesta 

prova va servir per veure que efectivament es pot aconseguir encapsular les fibres reduint les 

pèrdues assolides fins ara. 

 

Per intentar reduir les pèrdues del sistema es va fer el procés d’alineament amb més cura i 

temps, al final els extrems de les fibres òptiques estaven a tocar, d’aquesta manera no hi havia 

tanta possibilitat de moviment un cop s’apliqués l’epoxi. Es va comprovar que em fibres 

òptiques finalitzades en tall perpendicular sense cap tractament òptic especial, no es perdia 

potencia pel fet d’apropar els extrems entre elles tal i com passava amb la forma d’emissió 

amb un dispositiu del tipus RSOA. 

 

Bàsicament, aquesta idea busca aplicar el funcionament de la fusionadora, que a part de 

trobar el punt de màxim alineament també fa que les fibres s’acabin tocant al aplicar-hi l’arc 

de tensió que les fusiona. 

 

En el nostre procés, el resultat es basa en aquesta metodologia, ja que si s’observa el 

packaging amb el microscopi, la separació entre les fibres es gairebé imperceptible. 

 

8.3.6.5. Aplicació 

Aquest procés de packaging no està recomanat amb fibres que tinguin un acabat òptic especial 

com per exemple tenir-hi una lent i que per tant han de mantenir l’extrem sense tocar. Per 

aquests tipus de fibres, es necessari fer servir el sistema de cilindres utilitzat en casos 

anteriors.  

 

Aquest sistema però pot ser útil per fixar fibres òptiques en condicions normals ja que fent 

servir el sistema alineador i trobant el punt de màxim alineament no farà malbé la transmissió, 

ni tant sols si les fibres s’arriben a tocar sempre i quan el procés es faci amb molta cura. 

 

Per l’aplicació de realitzar l’encapsulat del chip al laboratori s’hauria de buscar com millorar el 

sistema dels cilindres. Ja que al fer-se servir fibres que acaben en lents no només el màxim no 

està el més a prop possible de la fibra sinó que a més no es pot tocar l’extrem d’aquesta. 

 

8.3.6.6. Procés 

Un cop s’ha alineat el sistema i s’ha col·locat el suport de vidre a una distancia vertical menor a 

3 mm de les fibres, el procés de packaging és molt senzill si els extrems s’estan tocant. El fet de 

col·locar l’epoxi UV no farà suficient força com per variar la posició i per tant es tracta de 

col·locar-lo  i assecar-lo en tres punts de fixació diferents. 

 

Com sempre primer es fixa una de les fibres i després s’aplica el mateix procés a l’altre. 

 

 

 

 



A) Punt al centre de la fibra 

El primer punt de fixació on es col·loca l’epoxi és al centre de la fibra alineada que estem 

fixant. Els valors de temps d’aplicació de llum UV i de longitud dels punts d’epoxi sons els 

mateixos que en els processos anteriors. 

 

B) Punt més proper al extrem. 

Repetim el pas anterior ha una distancia no major de 5 mm de l’extrem, a ser possible hem de 

col·locar l’epoxi el més a prop millor. Si s’ha pogut realitzar el pas anterior sense problemes 

aquest punt no hauria de variar la posició de la fibra. En tot cas si es produeixen variacions cal 

re-alinear el sistema abans de fer aquest punt per recuperar el màxim alineament. 

 

C) Punt al final del suport 

Aquest serà el més senzill si s’han realitzat els anteriors, col·locant l’epoxi UV al extrem del 

suport per fixar-hi la fibra no hauria de variar l’alineament. Com sempre irradiar amb les 

mateixes condicions que en processos anteriors amb llum UV un cop l’epoxi estar col·locat i en 

contacte amb la fibra. 

 

D) Reforçar amb cianocrilat 

Utilitzant el mètode explicat en el packaging anterior cal reforçar els punts de fixació amb el 

cianocrilat3, aquest pas s’ha de realitzar amb molta cura ja que la força que fa aquest adhesiu 

és suficient com per perdre l’alineament inclòs tenint les fibres tocant-se. 

 

E) Repetir amb la segona fibra 

Un cop fixada una de les fibres s’han de repetir els passos amb l’altre. 

 

F) Fixar el suport i les fibres fins a la protecció en un suport inferior 

Tal i com s’ha indicat abans aquest packaging és molt fràgil ja que té una gran part de fibra 

nua. Un cop s’han acabat els passos cal enganxar el suport de vidre amb les fibres a sobre d’un 

altre suficient gran com per poder-hi fixar el tram exterior de les fibres fins a la protecció. El 

resultat final hauria de ser el del següent esquema. 

 

Un esquema gràfic de l’encapsulat es pot veure a la següent imatge, la fixació es veu des de un 

punt de vista superior. Les unitats estan en mm. 

 



 
Figura 59 Esquema de fixació fibra a fibra 

 

8.3.6.7. Resultat 

Per causa de la fragilitat d’aquest procés es va acabar fent malbé durant les proves, en tot cas 

es va poder fer una captura de gairebé vuit hores tal y com es pot veure a la següent gràfica. 

Durant aquesta prova es va mesurar una potencia del laser de 3 dBm, per tant les pèrdues són 

de 1,8 dB. 

 
Figura 60 Evolució de la variació de potencia fibra a fibra amb procés a 3 punts 
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8.3.7. Packaging amb el mètode amb cilindres i més control de 

l’angle 

8.3.7.1. Canvis al procés de cilindres 

Fent canvis a les distancies al sistema de cilindres s’ha aconseguit controlar millor l’angle i 

aconseguir un resultat proper als 2 dB, concretament 2.1~2.2 dB de pèrdues respecte a la 

potencia de la font de llum utilitzada per fer les mesures durant el packaging fibra a fibra. Tot i 

ser un  resultat pitjor que el cas amb els fixadors de fibra nua, el encapsulat resultant és més 

resistent a les pertorbacions exteriors. 

 

El sistema utilitzat és molt similar al que es va dur a terme amb el tercer packaging realitzat, 

però la millora a vingut en desplaçar una certa part de la protecció cap el extrem, aconseguint 

que la fibra mantingui més l’angle d’alineament i mantenint menys tros de fibra nua el qual és 

el principal punt dèbil de l’encapsulat. El fet de col·locar el cilindre més a prop de l’extrem de 

la fibra que en casos anteriors millora el resultat, de cara a les següents proves s’ha de trobar 

la distancia mínima que ens permetrà desmuntar el sistema sense fer-lo malbé. 

 

Cal remarcar que gracies a la nova recol·locació de la protecció, s’aconsegueix que la fibra sigui 

més resistent a la força de tracció del epoxi mentre aquest entra en contacte amb ella i 

s’asseca. 

 

El següent esquema mostra la preparació extra de la fibra òptica. 

 

 
Figura 61 Recol·locació del cobriment de la fibra 

Les distancies agafades estan pensades així per tal de poder apropar el cilindre a l’extrem i 

mantenir l’angle d’alineament sense fer massa difícil el desmuntar el sistema. També es busca 

que la zona intermitja sense protecció quedi dintre del cilindre per evitar pèrdues a les 

mesures degudes a la torsió d’aquesta part. 

 

Els passos a seguir per desmuntar son els mateixos que estant explicats al primer mètode que 

utilitza els cilindres com a sistema de fixació i alineament. 
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També indiquem que un cop acabat el procés de fixació cal reforçar la part de fibra nua entre 

proteccions. A l’experiment realitzat amb aquest mètode es va torna a utilitzar cola UV 

reforçada amb cianocrilat per tal d’aconseguir protegir aquesta part de la fibra de forma 

còmoda. 

 

8.3.7.2. Suport 

El suport es el mateix tipus que el del tercer packaging que era el primer on es va utilitzar el 

suport de dos nivells, en aquest cas però han canviat les mesures del suport tal i com es 

mostra a la següent imatge. 

 

 
Figura 62 Mesures suport de vidre 

 

8.3.7.3. Procés 

Quan la protecció s’ha desplaçat s’han de col·locar les fibres al sistema alineador i s’ha aplicat 

el mètode de tenir els extrems tocant-se. Això ha facilitat la dipositació de l’epoxi. No obstant 

aquest mètode es podria realitzar sense que els extrems es toquessin, però el procés per 

realitzar el punt de fixació més proper al extrem seria diferent. 

 

Un cop estar el sistema alineador preparat i el suport de vidre estar a menys de 5 mm d’alçada 

de les fibres es pot començar a realitzar els punts de fixació. 

 

A) Punt més proper al extrem 

Si els extrems de la fibra no s’estan tocant cal fer servir el mètode de precuració utilitzat en el 

tercer packaging realitzat. Ja que s’ha d’assegurar que es manté la posició mentre l’epoxi 

s’asseca. El fet d’apropar la protecció al extrem ajuda a que el sistema sigui menys sensible a la 

tracció de l’epoxi però tot i així es suficient per desalinear. 
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Si els extrems s’estan tocant el procés és molt més insensible a les forces de tracció de l’epoxi, 

per tant es pot col·locar l’epoxi UV al més proper possible de l’extrem i després assecar durant 

20 minuts amb llum portàtil de tipus fluorescent com es feia en els procediments anteriors. 

 

Notar que en tots dos casos, aquest punt de fixació només ha d’englobar fibra nua. 

 

B) Punt de fixació al inici de la protecció i al final del suport superior 

Ara es tracta de fixar la fibra al nivell superior just on comença la protecció, és important que 

l’epoxi englobi tant la protecció com la fibra nua que hi surt.  

 

De nou hi ha variació si les fibres s’estan tocant o no. Si no s’estan tocant és possible que el 

sistema variï la posició i calgui re-alinear abans d’assecar aquest punt d’epoxi. Si s’estan tocant 

l’epoxi no hauria de poder fer suficient força de tracció com per fer canvis apreciables. 

En tot cas abans de assecar el punt es recomanable jugar una mica amb l’alineament per 

assegurar que seguim estant al punt de màxima transmissió desprès de fer el primer pas.  

Com sempre el temps d’irradiació de llum UV és de 2 minuts. 

 

C) Fixar la protecció de la fibra al suport inferior el més lluny possible de l’extrem 

Es tracta de col·locar epoxi UV per fixar la protecció de la fibra el més lluny possible del 

extrem. Aquest punt és el menys senzill i un cop arribat aquí. Es tracta d’anar col·locant i 

assecant l’epoxi UV fins que englobi la fibra òptica.  

 

D) Repetir els passos amb la segona fibra 

Com tots els packagings realitzats primer fixem una fibra i després I repetim els passos a l’altra. 

 

E) Reforçar amb cianocrilat 

De nou es tracta de, amb molta cura i amb els passos explicats al primer packaging amb 2 

nivells, anar reforçant l’epoxi UV amb gotes de cianocrilat. És necessari un parell de gotes tal i 

com es va explicar als experiments anteriors a cada punt de fixació del suport superior i 

intentar cobrir el punt al nivell inferior per aconseguir reforçar tot el sistema 

 

Un cop col·locat el cianocrilat es pot irradiar el sistema amb una llum al·lògena durant uns 30 

segons per acabar de assecar-lo. 

 

La fixació de les fibres hauria d’acabar sent del següent estil 

 

 
Figura 63 Esquema del punts de soldadura d'epoxi 
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En aquest esquema els trams entremitjos de fibra nua també estant coberts amb epoxi UV i 

reforçats amb cianocrilat3, això s’ha de realitzar just després de descollar els cilindres seguint 

els passos de desmuntatge d’experiments anteriors. 

 

8.3.7.4. Resultat 

El resultat d’aquest packaging es pot veure en la següent gràfica. Per facilitar la lectura de 

potència perduda es va alimentar el laser de manera que emetés 0 dBm de potencia, per tant 

a la gràfica estem mesurant directament les perdudes del packaging realitzat. 

 
Figura 64 Evolució de la variació de potencia amb el packaging realitzat 

 

 

8.4. Consideració sobre els punts de treballs 

L’evolució del procés de muntatge aplicat als dispositius objectiu ha donat lloc a variacions a 

las prestacions obtingudes a les quals les proves s’han hagut d’adaptar. És per això que en tots 

casos es comença amb una prova en continua en la qual determinar si el dispositiu es pot 

testejar i en quin punt de treball fer-ho. 
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9. PRIMER RSOA MUNTAT: PROCES DE FIBRA A FIBRA 

 
9.1. Proves de modulació del SOA 

El mètode utilitzat per muntar el RSOA es basava en trobar el punt de màxim de transferència 

de potencia mentre s’alimentava en DC i fixant-lo fent servir els passos de l’alineament entre 

fibres.  

 

Un cop muntat la part òptica es va muntar un control de temperatura per poder mantenir-lo 

estable i realitzar proves de modulació per comprovar el seu comportament. Totes les proves 

es van realitzar amb el dispositiu estable a una temperatura de 20ºC 

 

9.1.1. Circuit de proves per cas de entrar una senyal modulada 

El circuit utilitzat per aquestes proves és el següent. 

 
Figura 65 Diagrama de blocs per proves amb senyal modulada 

La idea és utilitzar la OLT per enviar un senyal modulat al RSOA i poder visualitzar la seva 

sortida a l’OSA. En aquest apartat es representa la relació entra potencia al port 1 del 

circulador i la potencia de pic a l’OSA a més de la relació senyal / soroll ASE. 

 

9.1.2. Comportament de la potencia òptica de sortida en funció 

de l’alimentació 

Primer es va adaptar l’entrada del senyal de la placa del RSOA soldant-hi una resistència de 43 

ohms. El següent pas va ser caracteritzar la sortida de potencia del RSOA en funció de la 

corrent d’entrada per tal de trobar el punt que ens permetria màxim ER sense saturar. 

 

 

 

 

 

OLT

ATN.

SPLITTER

POWER
METER

OSA

CIRCULADOR RSOA



La forma resultant del comportament del RSOA en potencia es la següent. 

 
 

 

 

D’aquesta gràfica obtenim que el punt on hauríem de tenir un ER més elevat es al voltant 

d’uns 50 mA de bias. És al punt en el que vam alimentar el RSOA. A partir del seu 

comportament es va buscar calcular la relació senyal soroll òptica (OSNR) introduint un senyal 

al RSOA tal i com es mostra a la figura 63. La OSNR es calcula de la següent manera. 

 

OSNR Pout Pin   

Equació 40 

 

També es va calcular en un analitzador d’espectres òptic (OSA) la potencia de pic corresponent 

als valors de Pin mesurats en un mesurador de potencia òptica (Power meter) 

 

  
Figura 67 Gràfiques de OSNR i Potencia de pic en funció de la potencia d’entrada 

Aquí ja podem visualitzar un error en el comportament del RSOA, els valors de OSNR son bons 

però els valors de potencia de pic són molt reduïts. El RSOA no està introduint guany o be te 

masses pèrdues. 
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Figura 66 Caracterització de potencia òptica de sortida en funció de la corrent d’entrada del RSOA muntat 
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Aquest efecte es també visible en les proves que es van mesurar al oscil·loscopi, en les que 

vam visualitzar la forma del senyal retornat pel RSOA. 

 
Figura 68 Sortida generada pel RSOA amb una senyal PBRS amb -4dBm de potencia 

 

Per obtenir aquesta forma es necessitava tenir el RSOA alimentat 55 mA per tenir més 

capacitat de modulació i una potencia d’entrada de -4 dBm. Es pot observar que estem reben i 

retornant les dades generades per la OLT, però tot i així la potencia d’entrada necessària és 

molt elevada. 

 

Es va realitzar també una gràfica que representes la relació entre Pin i ER, el qual calculem com 

1010log ( )
Vh

Vl
 

Equació 41 

Les mesures es van obtenint amb el muntatge de la figura 63 enviant la sortida del circulador a 

un fotodetector, i la sortida d’aquest a un oscil·loscopi òptic. 

 

 
Figura 69 Relació d’extintion ratio en funció de la potencia òptica d’entrada 

De nou, veiem que per tenir ER apreciables ens cal valors de potencia d’entrada molt elevats. 
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9.1.3. Comprovacions 

Al observar els resultats es va procedir a comprovar les diferents parts del circuit per tal de 

veure si les pèrdues venien d’algun element d’aquest, no obstant els diferents elements 

funcionaven correctament per tant  sembla que els problemes venen de l’alineament i 

packaging realitzat al RSOA. 

 

Per intentar millorar les propietats i trobar una millor sortida es va col·locar un control de 

polarització en el port P1 del circulador, no obstant aquest no introduïa efectes apreciables en 

el comportament del RSOA mesurat, el màxim de pèrdues era de 1 dB. 

 

9.1.4. Circuit de proves de modulació del RSOA 

A part de les proves introduint una senyal modulada al RSOA, també s’han realitzat proves 

modulant elèctricament el dispositiu i visualitzant la sortida al OSA i l’oscil·loscopi. 

 

Per alimentar i modular el RSOA s’ha muntat el següent circuit 

 
Figura 70 Sistema utilitzat per realitzar proves modulant directament el RSOA 

El senyal utilitzat era una senyal PRBS12 a 1GHz de dos nivells, amb la qual modulàvem la 

intensitat del laser.  

RSOA

OSC

ATN. PATTERN
GENER.

CIRCULADOR

BIAS
SOURCE

BIAS-RF

FOTO-
DECT.



 
Figura 71 Senyal amplificat i invertit per tal de modular el RSOA 

 

El seu extintion ratio es ER = 10 * log( 1.093/0.47 ) = 3.7 dB 

 

La sortida modulada del RSOA proporciona el següent resultat 

 
Figura 72 Sortida òptica del RSOA modulat 

 

 

Veiem que podem crear llum modulada, però els nivells d’extintion ratio i de potencia són 

molt reduïts.  

 



978
10*log( ) 1.4

707
ER dB   

També hi ha un alt nivell de soroll que faria el senyal no visible per un sistema receptor. Això és 

causat per les pèrdues introduïdes al RSOA que hem pogut observar a les proves introduint 

una senyal modulada òptica. 

 

Les proves modulant el RSOA directament tampoc han donat un resultat positiu, és possible 

que el procés de muntatge no hagi estat del tot optimitzat, per tant caldrà realitzar canvis als 

elements i a les variables que es controlen per tal millorar el resultat. 

 

9.2. Conclusions 

El dispositiu es comporta com RSOA però no sembla capaç de donar guany. És possible que el 

procés de packaging del dispositiu no s’ha dut a terme de forma que mantingui el dispositiu 

com a viable. 

 

En les següents proves d’alineament és buscarà controlar-lo en temperatura durant el 

muntatge. 

 

Per determinar la longitud d’ona correcte per fer l’alineament es trobarà al pic de l’espectre 

del soroll ASE produït pel SOA. 

 

El procés és robust, el dispositiu que s’ha utilitzat en aquestes proves no disposava de caixa 

protectora, però tot i així, les manipulacions a les que se l’han sotmès no han variat el seu 

comportament.  

 

Per tant podem dir que el procés utilitzat aconsegueix minimitzar els efectes negatius de 

temperatura i fa resistent el dispositiu a les forces físiques externes, qualitats necessàries en 

un packaging optoelectrònic. 

 

No obstant en temps es van observar efectes de degradacions que van ser més clars en 

muntatges posteriors. Aquest problema es tocarà en detall al punt 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. SEGON ROSA MUNTAT: PROCES AMB SUPORT CERAMIC 

I REFORÇ DE FIBRA 

 
10.1. Canvis en el procés de fixació de la fibra 

El procés a seguir per muntar la fibra òptica en els RSOA es basa en l’utilitza’t en l’alineament 

fibra a fibra, no obstant tenim  alguns canvis a aplicar per aconseguir mantenir el punt de 

màxima transmissió, augmentar la resistència durant el procés de fixament i mantenir la 

reducció de derives en temperatura per la peça ceràmica. 

 

10.1.1. Canvis en la protecció de la fibra 

Per aquest procés necessitem més estabilitat a la fibra òptica i aquest objectiu no 

s’aconsegueix nomes apropant el patchcord al extrem. Utilitzant una agulla de 0.8 mm de 

diàmetre i fixant la fibra als extrems d’aquesta amb cola es pot donar estabilitat a la fibra 

òptica durant el procés de fixació. 

 

 
Figura 73 Utilització de reforç metàl·lic 

10.1.2. Canvi al suport en el punt més proper. 

Fins per realitzar el punt de fixació més proper a la fibra òptica primer es feia el suport amb 

epoxi UV reforçat amb cianocrilat fins que es tingues suficient alçada per poder-hi fixar la fibra. 

Aquest procés és lent i pot introduir fortes derives en la posició d’alineament per la constant 

tèrmica de l’epoxi. 

 

Per solucionar aquest efecte, es va comprar ceràmica mecanitzable amb un coeficient tèrmic 

de l’ordre de 10-6  la qual es va llimar fins aconseguir una alçada similar a la del chip subcarrier 

que era de 0.95 mm mesurat amb la lent reglada del microscopi. 

 

Aquesta peça és col·loca al voltant de 1 mm de distancia del chip i es fixa al board, d’aquesta 

manera es pot reduir l’epoxi utilitzat ja que ara en comptes de fer una base d’epoxi de 0.95 

7 mm

FIBRA NUA

PROTECCÍO DE LA FIBRA

>2 cm

AGULLA



mm que correspon a l’alçada del subcarrier, tenim aquesta mesura massissa i amb coeficient 

de dilatació reduït gracies al suport ceràmic.  

 
Figura 74 Col·locació de suport ceràmic 

 

10.1.3. Canvis en el punt més proper al dispositiu 

Abans es realitzava una precuració de 1 minut i es corregien les derives introduïdes per l’epoxi 

UV, ara en canvi les variacions son més critiques y per tant s’ha de parar el temps de curació 

amb UV quan comencin a aparèixer derives en la potencia. 

 

La idea es corregir las petites derives que estiguin sen introduïdes per l’epoxi desprès de parar 

la curació i esperar uns segons abans d’irradiar la llum UV de nou, com estem parlant de 

marges de 7 y 9 micròmetres en el pla transversal a la emissió del RSOA,  els efectes de curació 

del epoxi UV poden desalinear el chip. 

 

Els intervals de temps en els que el sistema estigui irradiat amb la llum UV no haurien de 

superar el minut de temps durant la fase de precuració utilitzant la llum portàtil UV el més a 

prop possible del sistema. Amb això es vol aconseguir començar a curar l’epoxi però mantenint 

la possibilitat de variar la posició de la fibra.  

 

Val a dir que aquests temps no són suficients per aconseguir prou duresa amb epoxi UV, però 

es va realitzar així perquè aquest procés es reforça al final amb cianocrilat tal i com s’ha fet en 

el cas anterior. 

 

Un cop el temps de irradiació de la llum UV ha superat el minut, s’ha de mantenir la llum 

durant un minut més constant, d’aquesta manera s’aconsegueix que el punt que hem alineat 

és mantingui . 

 

La resta de fixacions segueixen el procés indicat al mètode fibra a fibra. Un punt de fixació de 

no més gruix que 3 mm just quan s’acaba la protecció de la fibra, i un altre al final del 

dispositiu amb un gruix menor a 5 mm. Un cop aquests punts d’epoxi UV s’han realitzat i curat 

s’introdueix un nou canvi en el procés. 

CERAMICA

RSOA



 

10.1.4. Canvis als passos de reforç 

En les proves d’alineament de fibres es va veure que no era possible aconseguir suficient 

robustesa i per tant els punts d’epoxi UV es reforçaven amb cianocrilat. 

 

El punt més proper al dispositiu presenta un problema ara i es la poca quantitat d’epoxi 

utilitzada per realitzar-lo, per tant el reforç del cianocrilat pot fer malbé l’alineament fàcilment. 

És per això que un cop els tres punts d’epoxi UV s’han curat i es pot procedir a reforçar-los, si 

ha de fer una pel·lícula extra d’epoxi UV a sobre de la fixació més propera al extrem, la idea es 

apropar-se el màxim possible als 3 mm de gruix límit que es van determinar en les proves fibra 

a fibra. 

 

La curació amb llum UV d’aquest punt no hauria d’afectar a l’alineament, en tot cas variacions 

de l’ordre de 0.1 dB poden ser apreciables en aquest cas. El temps de curació d’aquest pas 

intermedi al reforç és com sempre de 2 minuts. 

 

Un cop realitzat aquest augment, es pot procedir a realitzar el reforç de cianocrilat tal i com 

s’explica en el procés fibra a fibra. 

 
10.2. Probes de comprovació del RSOA 

En aquesta secció es recullen les proves realitzades al RSOA muntat al laboratori per tal de 

caracteritzar-lo i avaluar les prestacions que es poden aconseguir amb un procés limitat pels 

mitjans del laboratori. 

 

10.2.1. Corbes de continua 

Per aquestes proves s’ha utilitzat el següent muntatge. 

 
Figura 75 Diagrama de blocs per proves amb senyal d'entrada 
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I s’han obtingut les següents gràfiques per caracteritzar el comportament del RSOA, la primera 

és una corba que relaciona la corrent de bias amb la potencia de sortida sense cap potencia 

d’entrada. 

 
Figura 76 Potencia de sortida en mW en funció de la corrent de bias 

 

D’aquesta corba és pot obtenir una zona de modulació per les posteriors proves de RF. El 

marge de corrent per modular que s’utilitzarà és de 50 mA a 100 mA. I la corrent de bias que 

s’introduirà és de 75 mA. 

 

També es va obtenir una caracterització de guany per una corrent de bias determinada. Es va 

escollir una corrent de 90 mA perquè era on es va visualitzar un comportament de guany més 

apreciable en el OSA. 
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Figura 77 Potencia de sortida i guany en funció de la potencia d’entrada, mesures amb power 

meter 

 

I si es mesura la potencia de pic amb el OSA en cada un dels valors de potencia anteriors, 

obtenim el següent respectivament. 

 

 
Figura 78 Potencia de sortida de pic i guany en funció de la potencia d’entrada de pic, mesures 

amb OSA 

Les diferencies poden ser degudes al fet a que no es comptava amb u filtre per eliminar soroll 

ASE a la mesura el qual entrava totalment al utilitzar el Power meter, mentre que en la mesura 

del OSA es realitzava directament tenint en compte aquest valor ja que es podia visualitzar 

gràficament. 

 

Amb aquestes gràfiques veiem el comportament de la sortida del RSOA segons la potencia 

introduïda amb un laser i el seu guany, per les proves de modulació s’utilitzarà una potencia 

d’entrada de -15 dBm, on encara és té guany però la potencia requerida no és elevada. 
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10.2.2. Proves de modulació. 

Un cop obtingut el seu comportament en continua, es va procedir a utilitzar el RSOA per 

generar una senyal modulada en amplitud. El muntatge per les proves utilitzat és el següent 

 

 
Figura 79 Diagrama de blocs per proves de modulació 

La primera prova que es va realitzar era obtenir el extintion ratio en funció de la Vpp, la taula 

obtinguda és la següent 

 

 
 

 
Figura 80 Extintion Ratio en funció de la tensió pic a pic de la RF 

RSOA

OSC

ATN. PATTERN
GENER.

CIRCULADOR

BIAS
SOURCE

BIAS-RF

FOTO-
DECT.

VPP (V) N1 (mV) N0 (mV) ER(dB)

0,5 5,33 4,1 1,13943352

1 5,8 3,86 1,76840689

1,5 6,45 3,68 2,43711896

2 7,06 3,42 3,14778595

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0 0,5 1 1,5 2 2,5

ER(dB)

ER(dB)



On es pot arribar a nivells d’Extintion Ratio de 3 dB. Si s’observa la gràfica de potencia de 

sortida en funció de la corrent de bias seria possible augmentar encara més la tensió pic a pic 

de RF per obtenir marges de ER majors. 

 

Per últim també es va obtenir com el nivell d’ER variava segons la potencia d’entrada del laser 

anomenat “seed” (llavor). En aquest estudi, la tensió de Vpp de RF era de 1V 

 

 
 

 
Figura 81 Extintion Ratio en funció de la potencia del laser “seed” 

On s’observa que quan més potencia d’entrada produeix una reducció de l’ER. Això es degut a 

la saturació de guany segons la potencia d’entrada que s’ha mesurat abans. 

 

10.2.3. Funcionament del senyal modulat generat 

A la següent captura es pot veure a l’oscil·loscopi la sortida i la entrada invertida (per facilitat 

utilitzant els dos canals del generador de patrons) amb una senyal de Vpp = 1V, IBias = 75 mA i 

Pin = -15 dBm. La freqüència del senyal de RF era 0.9 GHz 

 

Pin (dBm) N1 (mV) N0 (mV) ER(dB)

-20 6,97 4,76 1,65625825

-15 7,14 4,81 1,71553135
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Figura 82 Senyal generada per l'RSOA conjuntament amb la senyal generada pel generador de 

patrons amb seqüència PRBS12 

 

On s’observa com els nivells de 1 i 0 estan diferenciats, senyal groc, en concordança amb la 

senyal d’entrada invertida. 

 

10.3. Conclusions 

Aquest RSOA pot produir senyals modulades amb ER de 3dB i pot proporcionar amplificació al 

voltant de 8 dB.  

 

Amb aquest muntatge podem està arribant a les limitacions de un muntatge a ma amb els 

estris de laboratori, el procés pot millorar-se però es possible que calgui disposar de eines més 

sofisticades que permetessin mecanitzar el procés.  

 

En tot cas, aquest RSOA es pot utilitzar i funciona correctament. En aquest últim muntatge s’ha 

controlat. 

- Posicionament transversal i longitudinal de la fibra respecte al RSOA 

- Temperatura de funcionament mentre es portava a terme el procés 

- Posició angular de la fibra respecte al RSOA mitjançant una peces semi-fixes als 

alineadors. 

- Es podria utilitzar una fibra col·limada en comptes de una fibra tallada en angle per 

focalitzar més la llum tal i com s’explicava al punt 3.8.2.. 

 

El procés de muntatge d’un RSOA al laboratori hauria de ser possible, no obstant és possible 

que calgui invertir en eines de precisió. Tot i així, encara es va tractar de fer un procés més 

similar al comercial per intentar recrear els resultats objectiu. 

 

 



11. EFECTES DE DEGRADACIÓ 
 

El primer dispositiu que es va aconseguir muntar de forma que funcionés, va experimentar uns 

efectes de degradació molt apreciables. A la següent taula es pot veure aquests efectes 

alimentant el dispositiu a 50 mA i tenint-lo estable a una temperatura de 20ºC. 

 

 
Figura 83 Evolució dels efectes de degradació 

El valor no només no es va estabilitzar després d’aquesta evolució sinó que va empitjorar més. 

Al cap d’uns dies el dispositiu es trobava al voltant de -20 dBm en les condicions d’alimentació 

indicades. 

 

Aquests efectes fan malbé l’alineament en el temps i són un efecte a eliminar o a reduir el 

màxim possible. 
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11.1. Causa de la degradació 

 

El principal motiu d’aquesta degradació és la utilització d’epoxis a la hora de fixar la fibra a un 

dispositiu. El temps de curació d’aquets és depenent de com es curen. En el nostre cas estem 

utilitzant epoxis UV. Amb les següents especificacions. 

 

Recommended Light Sources 

HAND HELD MANUFACTURER CURE AREA 
APPROX. 

CURE 

TIME 

Llum focal d’alta 

potencia (>100mW) 
Norland Products 
Cranbury, NJ 1/2 inch 

5-10 

seconds at 

1/2 inch 

Llum focal (50mW) 
Norland Products 
Cranbury, NJ 1/2 inch 

60 seconds 

at 1/2 inch 

Florescent UV 

(Baixa potencia 

(<10mW) 

Spectronics 

Westbury, NY 4 x 15 inches 
25 minutes 

at 6 inches 

 

 

Per tant vol dir que necessitem utilitzar una potencia òptica de 100 mW/mm2 durant uns 10 

minuts en el cas òptim. No obstant no disposem de llum d’aquesta potencia, el màxim que es 

va poder aconseguir era del voltant dels 6 mW/mm2. El procés recomanat per efectuar la 

curació en aquests cas és de 1 hora segons el fabricant.  

 

Al no haver curat el suficient temps això fa que l’epoxi encara pugui variar la seva posició i per 

tant produir desalineament en el temps. Aquest problema no és 100% evitable i és un dels 

motius pels quals els fabricants recomanen altres mitjans tecnològics més costosos a la hora 

de fabricar aquests dispositius. 

 

L’altre són les variacions en temperatura del dispositiu, aquest és el motiu pel qual els 

encapsulats comercials no utilitzen epoxi sinó soldadures d’aleacions d’or, o com a molt, la 

fibra es col·loca en suports mecànics dissenyats mecànicament per estar al posicionament de 

màxim alineament i la fibra s’aguanta en ells per mitjà de l’epoxi, un exemple d’això són els V-

Grooves mencionats a l’estat de l’art. 

 

La manera obvia de combatre la degradació seria realitzar el salt tecnològic, és a dir construir 

peces per cobrir la fibra nua de forma metal·litzada i soldar-la a una altra peça que es fixi en el 

board on es troba el dispositiu mentre maquinaria controla el posicionament. No obstant això 

escapa els objectius low cost del projecte. 

 

Una recomanació que fan els fabricants a la hora d’utilitzar epoxis és fornejar-los, però només 

en cas de fixacions que no siguin de precisió, com per exemple hermetitzar un encapsulat, o 

quan el material a fixar amb precisió està limitat mecànicament, V-grooves.  

 

https://www.norlandprod.com/lightsourc.html#led200
https://www.norlandprod.com/lightsourc.html#opticure4


En tot cas, cada epoxi té unes especificacions tèrmiques que permeten curar-los. No obstant 

l’epoxi no es utilitzat en la fixació de la fibra sinó a la fixació del encapsulat on es tanca el 

dispositiu, per tant introduir una deriva de temperatura elevada al nostre dispositiu un cop 

s’ha fixat amb l’epoxi només introduiria desalineament tal i com s’han modelat els efectes de 

temperatura anteriorment. La única manera de fer això seria fornejar mentre es monitoritzar 

l’alineament amb la mesura de potencia del dispositiu, el qual no seria possible. 

 

Tot hi això es va intentar fer la prova de curació tèrmica amb el RSOA per comprovar aquest 

fet, el resultat va ser una total degradació de l’alineament,degut a les expansions i 

contraccions del dispositiu i de la fixació realitzada. Estem parlant d’unes pèrdues de 30 dB en 

l’alineament el qual equival a unes 20 micròmetres 

 

Per tant el que s’intentarà és produir una sobre-curació del dispositiu amb el mètode que 

utilitzem, la nostra eina és utilitzar un epoxi UV, es curarà durant un temps superior al indicat 

mentre es monitoritza la transmissió de potència d’aquest. La idea és intentar forçar la 

degradació de l’epoxi per arribar a les especificacions de 100mW/mm que idealment hauríem 

d’utilitzar. 

 

11.2. Conclusions 

Els resultats esmentats aquí mostren que hem de fer canvis en el procés ja que no podem fer 

curació tèrmica.  

 

A més tenint en compte que els fabricants no recomanant utilitzar epoxis per la fixació de la 

fibra sinó la utilització de peces mecanitzades a les quals s’hi solda la fibra. S’intentarà 

dissenyar una peça mecànica dintre de les prestacions de les que puguem disposar.  

 

Per últim, degut a que la curació UV realitzada no es suficient potent com per mantenir 

després la posició, hem canviat la llum UV utilitzada per disposar de més potencia òptica, al 

voltant de uns 10 mW/mm2, la qual s’aplicarà un temps major per forçar la degradació. 

 

Consultant amb fabricants de packaging optoelectrònic, recomanaven com a mínim doblar les 

condicions de curació proporcionades pels proveïdors d’epoxi a la hora de tractar-los. Un 

exemple seria consultant epoxis de curació termal, on una curació a 150º seria al voltant d’uns 

30 minuts, ells recomanaven utilitzar com a mínim una hora de curació tèrmica [29] [30] i [31]. 

 

Per tant, per tal de forçar la degradació del epoxi UV mentre encara la podem calcular 

utilitzarem una metodologia similar. El pràctic que vam poder estimar amb la nostre llum per 

curar totalment l’epoxi UV era al voltant de 30 minuts sense reforç de cianocrilat, per tant 

utilitzarem curacions teòriques d’almenys 1 hora per cada punt d’epoxi UV utilitzat, controlant 

l’alineament durant el procés. 

 

 

 

 



12. TERCER RSOA MUNTAT: PROCES AMB PEÇA MECANICA 

DE FIXACIÓ 
 

12.1. Canvis en el procés de fixació de la fibra segon procés 

Amb totes les proves fetes prèviament per fixar la fibra i observant que no es pot arribar a un 

resultat satisfactori, s’ha intentat fabricar al laboratori una peça que segueixi totalment la 

filosofia dels encapsulats comercials. 

 

Per començar podem observar el tipus de peça que utilitzen les empreses i com la utilitzen, 

l’exemple més aplicable al nostre cas és l’encapsulat butterfly, el seu model és el següent 

 

 
Figura 84 Imatge de l'encapsulat comercial que es busca recrear 

El procés comercial utilitzen aquest tipus de peça es troba en el punt de l’estat de l’art, 

bàsicament, un cop la fibra amb el respectiu fiber ferrule es troba alineat, es col·loca aquesta 

peça a sobre envoltant els costats de la fibra, es fixa a la base del chip i posteriorment es fixa el 

ferrule a ella mentre es manté l’alineament soldant-la. 

 

 
Figura 85 Esquema dels punts de soldadura en encapsulat comercial que es vol emular 

Board

Peça metàl·lica de subjecció
Termistor

Soldadura ferrule a 
peça de subjecció

Soldadura board a 
peça de subjecció

Fiber
ferrule

Fibra

Board

Peça metàl·lica de subjecció



Per recrear en la mesura del possible aquests passos s’ha fabricat la següent peça metàl·lica 

 

 
Figura 86 Mesures de la peça dissenyada 

Els canvis amb que ens trobem respecte al procés comercial són els següents. 

- La fixació es farà amb epoxi en comptes de soldant, degut als medis dels que disposem 

al laboratori, no tenim maquinaria per soldar amb la suficient precisió i estabilitat com 

per mantenir el punt òptim. 

- La nostra peça té la base a la part inferior en comptes de la superior. Ja que hem 

d’utilitzar epoxi per soldar la  fibra, el nostre procés deixarà la peça mòbil mentre es 

troba el màxim alineament, en aquest cas es fixarà a la base del chip i desprès s’hi 

fixarà la fibra. 

- El gruix entre les peces verticals és superior, ja que no podem construir aquesta peça 

per utilitzar-la amb gruixos de fibra nua (125 micròmetres) el que farem és fixar-hi una 

varilla metàl·lica solidaria a la fibra com la utilitzada en el segon procés, la peça 

ceràmica està feta de manera que té el gruix de la varilla. 

 

A més també introduirem canvis en la manera d’utilitzar el nostre epoxi, per combatre el 

efectes de degradació, s’intentarà sobre-curar l’epoxi, observant les especificacions que tenim, 

el nostre epoxi UV hauria d’estar curat al voltant d’uns 20 minuts de irradiació amb les fonts de 

llum de les que es disposen tal i com s’indica al punt 12.    

 

No obstant volem intentar provocar totes les desviacions per degradació abans de desmuntar 

el sistema alineador, hem de decidir un temps de curació superior per aquest cas. 

 

En las proves amb la llum UV de tipus fluorescent era necessari un temps de 30 minuts a 

distancia menor de 3 cm per curar sense utilitzar reforç de cianocrilat, per minimitzar les 

contraccions per curació, calien temps fins i tot superiors. 

 

Tal i com s’ha vist introduir reforç de cianocrilat fa impossible mantenir l’alineament, per tant 

optarem per sobre-curar amb una hora per punt tal i com s’ha especificat al punt 12.  

1 cm max

Mida del suport usat per reforzar la fibra
En el nostre cas 0.8 mm 

1 mm max



 

Hi ha un cas concret on es deixarà més temps de curació o fins i tot s’utilitzarà el forn, aquest 

cas s’explicarà en detall durant el procés de fixació. 

 

12.1.1. Procés de fixació 

El primer com sempre es muntar el sistema alineador, en aquest procés es col·loca la peça per 

sobre de la protecció de la fibra i s’alinea el sistema per trobar el punt de màxima 

transferència 

 

Un cop s’ha trobat aquest punt de màxim alineament amb la peça col·locada a sobre de la 

fibra, aquesta es fixa amb cianocrilat, fent-los solidaries.  

 
Figura 87 Punt de solidarització entre peça i reforç de la fibra 

Aquest és un punt molt crític ja que ens permetrà tenir la peça mecànica i el reforç de la fibra 

solidaris i continuar amb la resta del procés amb garantia d’estabilitat. Per tant és farà amb 

epoxi UV reforçat amb cianocrilat i es deixarà reposar per un dia a temps de 6 hores a 

temperatura ambient, o 1,5 hores a un forn al voltant de 100ºC 

 

Els temps esmentats s’obtenen degut al comportament dels epoxis que només tenen com a 

mecanismes de curació la temperatura. Investigant diferents proveïdors, el temps estimat al 

voltant de 150 ºC és de 30 minuts, i es dobla per cada 30º que decreix l temperatura de 

curació, acabant a unes 6 hores a temperatura ambient [31].  

 

Un cop ha passat e lapse de temps necessari, cal alinear el sistema per tal de trobar de nou el 

punt de màxima transferència, això es així perquè les variacions a la posició introduïdes per la 

curació del cianocrilat hauran desalineat el sistema. 

 

Cianocrilat / epoxi UV a curar

Reforç de la fibra

Fibra nua

Peça mecànica



 
Figura 88 Planta de les fixacions al board 

 

Quan s’ha arribat a aquest punt el procés consisteix en col·locar cola UV als extrems inferiors 

de la peça solidaria a la fibra, i una gota al suport ceràmic ja utilitzat en els processos anteriors. 

La curació ha de durar al voltant de 1 hora per punt, pels raonaments esmentats al punt de 

degradació. 

 

La idea a més és corregir la posició mentre es va curant el l’epoxi per intentar forçar les 

degradacions abans de desmuntar, i així poder-les corregir. 

 

12.2. Probes de comprovació del RSOA  

En aquest punt es recullen les proves realitzades per caracteritzar el comportament del RSOA 

muntat amb peça mecànica per tal d’avaluar les prestacions que es poden aconseguir amb un 

procés limitat pels mitjans de disposats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peça mecànica

Cianocrilat / epoxi UV curat

Reforç de la fibra

Fibra nua

RSOA
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RSOA board
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12.2.1. Corbes de continua  

Per aquestes proves s’ha utilitzat el següent muntatge.  

 

 
Figura 89 Muntatge per mesures en continua 

I s’han obtingut les següents gràfiques de comportament del RSOA, la primera és una corba 

que relaciona la corrent de bias amb la potencia de sortida sense cap potencia d’entrada.  

 

 
Figura 90 Potencia de sortida en mW en funció de la corrent de bias 

Amb aquesta corba es pot tenir una guia de les condicions idònies per fer proves de modulació 

d’amplitud la qual s’utilitzarà per testejar. A un valor de 60 mA sembla que tenim el mig entre 

el començament de la Ith i la saturació. Aquest valor de bias és al que s’intentarà utilitza per 

generar una senyal modulada. 

 

També és va introduir una senyal de -15 dBm al RSOA i es va mesurar la relació OSNR que 

produïa aquest en relació al soroll ASE 
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Figura 91 OSNR en funció de la corrent de bias 

Es interessant veure que un cop la OSNR començava a saturar degut als efectes de limitació del 

RSOA, hi ha hagut un pic de guany en els 100 mA, això pot ser degut a les oscil·lacions en el 

l’espectre del RSOA, anomenat ripple. 

 

12.2.2. Prova de guany 

 
Introduint un to laser al RSOA es va mesurar la sortida que aquest generava, relacionant-la 

amb el dispositiu apagat. 

 

Es va obtenir la característica de guany a 60 mA que és on es tenia millor relació de OSNR 

sense comptar el cas estrany de 100 mA. 

  
 

 
 

Figura 92 Potencia de sortida i guany en funció de la potencia òptica d’entrada (mesures amb 
power meter) 
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Aquests resultats es van obtenir també amb la funció spectrum power de l’OSA. 

 

 
Figura 93 Potencia de sortida de pic i guany en funció de la potencia òptica d’entrada de pic 

(mesures amb OSA) 

En diferencia amb el últim RSOA que es va muntar es veu que aquest manté un guany més 

estable i comença a saturar a potencies elevades , al voltant de -10 quan es recomana 

introduir potencies de -15 a aquests dispositius per aprofitar tot el guany.  

 

Tot i això el guany es reduït, això pot ser degut a deficiències en l’alineament i fixació degudes 

a les limitacions dels medis a disposar en el laboratori. 

 

 

12.2.3. Proves de modulació.  

 
Un cop obtingut el seu comportament en continua, es va procedir a utilitzar el RSOA per 

generar una senyal modulada en amplitud. El muntatge per les proves utilitzat és el següent  
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Figura 94 Muntatge per proves en modulació 

 
Amb les proves es va buscar el màxim ER obtenir-la amb aquest RSOA jugant amb la potencia 

d’entrada i la senyal de modulació per obtenir una idea de les prestacions que proporcionava 

el dispositiu. 

 

 

El resultat que es va aconseguir va ser un nivell d’ER de 5 dB amb una RF de 1.95Vpp i 60 mA 

de bias. El valor de Vpp estava limitat per que ens donava el generador de patrons. A partir 

d’aquí, augmentar el valor d’RF per augmentar la ER sempre i quan no es passes de nivells de 

alimentació negatius.  

 

 
Figura 95 Captura de sortida modulant el RSOA en amplitud amb una senyal PRBS12 

On es pot observar el diagrama d’ull correctament. 
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12.3. Conclusions  

 

Aquest RSOA pot produir senyals modulades amb ER de 5dB i manté una amplificació coherent 

amb el seu comportament sense saturar a corrents baixos.  

 

Les variables que s’han controlat amb aquest muntatge són les següents: 

 

- Posicionament transversal i longitudinal de la fibra respecte al RSOA  

- Temperatura de funcionament mentre es portava a terme el procés  

- Posició angular de la fibra respecte al RSOA mitjançant peces semi-fixes als alineadors.  

- Efectes de degradació forçant el seu envelliment mentre es tenia el RSOA al sistema 

alineador, i reforçant la fixació amb una peça mecànica. 

 

El procés de muntatge d’un RSOA al laboratori és possible tal com mostren els resultats 

d’aquest document. No obstant s’ha arribat a un punt que no és possible millorar més amb els 

medis disponibles i caldria fer una inversió en salt tecnològic.  

 

El principal punt feble dels resultats possibles en el laboratori és la dependència en 

temperatura degut al fet que la fibra no està totalment fixada mecànicament i s’ha d’utilitzar 

epoxi. Les especificacions del procés mecànic en encapsulats comercials s’ha explicat en el 

punt anterior quan s’explicava els motius per intentar crear aquest tipus de peça. 

 

A la figura 96 es mostra el RSOA utilitzat a les últimes proves amb el seu packaging finalitzat. 

 

 
Figura 96 Fotografia del RSOA muntat 

 

 

 

 



13. CONCLUSIONS 
Aquest PFC tenia com a objectiu desenvolupar un procés de muntatge de la transició emissor 

òptic a fibra òptica en dispositius de us comercial. Determinar les fonts de problemes i buscar 

complir com a objectius que sigui estable, mantingui l’alineament i permeti la seva utilització 

en comunicacions òptiques, realitzant el procés amb elements de baix cost i fent-lo a ma al 

laboratori. 

 

Si ve s’ha d’indicar que el procés actualment és fa amb maquinaria de precisió i elements d’alta 

gamma, ha estat possible desenvolupar uns passos per tal de combatre les fonts d’error en 

l’alineament i la seva fixació, així com aconseguir mantenir-lo durant el procés de fabricació.  

 

El procés permet fixar la fibra òptica al dispositiu reduint les pèrdues i desalineament produïts 

per moviments i per temperatura, també permet acabar d’ajustar la fibra no només en 

desplaçament longitudinal i transversal, sinó també en angular, gracies a peces semi mòbils 

utilitzades en el alineador. 

 

Un altre problema important, la degradació es va combatre amb canvis al procés de fabricació. 

Per tant es podia aconseguir un muntatge que mantingués l’alineament en el temps, permeten 

així el seu us posterior.  

 

La limitació dels mitjans disponibles seria  la poca tolerància a la temperatura. El dispositiu s’ha 

d’utilitzar a marges de temperatura reduïts i no per sobre de la temperatura utilitzada per 

alinear. Fer-ho podria introduir desalineament al cap del temps. Això és degut als següents 

motius. 

 

Primer, a que no tenim una precisió en la fabricació i mesura de peces mecàniques de l’ordre 

de micròmetres, la qual ens permetés crear algun tipus de suport sobre el dispositiu òptic en el 

qual col·locar la fibra tal i com fan els dispositius comercials. En el nostre cas hem de fixar un 

suport que fem solidari a la fibra amb epoxi, això pot introduir derives superiors a la 

micròmetre pels efectes de temperatura. 

 

Segon, a que el nostre epoxi no es cura suficient ràpid i per tant no és queda totalment estable 

sinó que es va assecant amb el temps, perdent així la posició. Aquest problema s’ha pogut 

pal·liar amb el procés de fabricació, però utilitzar epoxi limita molt la resistència del dispositiu 

a efectes de temperatura. Els dispositius comercials no utilitzen epoxis sinó que solden la fibra 

a les peces d’alineament. Tal i com s’explicava en el capítol de l’estat de l’art. 

 

Aquest dos problemes implicarien un salt tecnològic al marge d’objectius del projecte.  

 

Com a valoració final, ha estat possible realitzar el procés de fixació fibra òptica a dispositiu 

òptic de manera que el dispositiu mantingui la potencia d’emissió i es pugui utilitzar en 

aplicacions de comunicacions òptiques.  

 

Com a línees de treball futures la manera de millorar seria buscar la manera de realitzar la 

fixació soldant reforç de fibra a peça mecànica i al board mantenint l’alineament, o realitzar 



peces mecàniques amb micròmetres de precisió per tal de deixar la fibra limitada en moviment 

de forma mecànica, el qual podria permetre la utilització d’epoxi. 

 

Al resultat d’aquest projecte implicaria una alternativa al desemborsament necessari per 

encapsular dispositius òptics de forma no estandarditzada, el qual requeriria un procés molt 

car de disseny i muntatge utilitzant els mitjans comercials actuals.  

 

Amb l’evolució de les comunicacions òptiques i l’augment de mercat, el cost unitari per 

dispositiu es va abaratint, no obstant si es requerís obtenir dispositius optoelectrònics no 

estandarditzats o en quantitats reduïdes, com podria ser en ambients de fabricació, els costos 

per dispositius podrien estar al voltant de 100$ a 500$ /unitat amb produccions de 5000 

unitats, [32] i [33], sent el 90% d’aquest cost el packaging del dispositiu. Ser capaç d’obtenir 

una alternativa de baix cost realitzable al laboratori podria facilitar l’adquisició i muntatge de 

nous dispositius per continuar amb les tasques de recerca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. ANNEXES 

 

14.1. ANNEX 1: Manual de procés de packaging de dues fibres 

 

Pas 1. Preparar el suport. 

OBJETIU: Utilitzar un suport de dos nivells per simular la situació mecànica dels xips que es vol 

muntar. 

 
Figura 97 Planta i alçat del suport de vidre 

Pas 2. Preparació prèvia de la fibra. 

OBJETIU: Augmentar la resistència a la força de tracció durant la curació de l’epoxi. 

 
Figura 98 Posicionament de la protecció de la fibra 

 



Pas 3. Muntar el sistema 

 
Figura 99 Alçat de muntatge alineador fibra a fibra 

 

Abans de començar el procés d’encapsulat s’alineen les fibres per minimitzar les pèrdues. 

 

Pas 4. Punt més proper a l’extrem de la fibra 

OBJETIU: Fixar l’extrem de la fibra en la posició més propera possible al màxim de transmissió. 

 

A) Posar epoxi en el suport però sense tocar la fibra i curar amb llum UV durant 2 min. 

 
Figura 100 generar alçada per fixar fibra al punt més proper al extrem 

 

B) Posar una capa d’epoxi que entri en contacte amb la fibra. Alinear per trobar màxima 

potencia 

 

 
Figura 101 Fixació fibra al punt més proper al extrem 
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C) Curar amb llum UV durant 1 min, corregir variacions realineant i curar entre 1 y 2 min més. 

 

NOTA del pas 3: Aquest pas és el més crític i ens introdueix unes pèrdues de 1.5~2 dB 

 

Paso 5. Punt intermig 

OBJETIU: Estabilitzar la fixació tant de fibra com de patchcord i intentar corregir pèrdues del 

pas anterior. 

 

A) Dipositar epoxi UV en l’inici del patchcord, i realinear si això causa pèrdues. 

 
Figura 102 Fixació fibra al salt entre protecció i fibra nua 

 

B) Curar amb llum UV durant 1 min, realinear si s’ha perdut potencia de forma apreciable, sinó 

simplement continuar la curació durant 1 min més. 

 

NOTA del pas 4: Aquest pas no sol variar la transmissió de potencia, però s’ha de tenir en 

compte els passos en los que realinear per observar si hi ha pèrdues apreciables i intentar 

corregir-les. 

 

 

Paso 6. Retirar la brida i fixar el patchcord al suport. 

OBJETIU: Acabar de fixar la fibra al suport per que estigui estable amb el sistema. 

 

A) Es retira la brida 

 

 
Figura 103 Retirar brida de posicionament 

B) Col·locar capes d’epoxi sota la fibra i curar cada una durant 2 minuts fins a arribar a entrar 

amb contacte amb el patchcord. 

 

brida Protección fibra fibraepoxi

3 mm

brida
Protección fibra fibraepoxi



 
Figura 104 Fixació al extrem del board 

 

En tots els passos anteriors s’utilitza la mateixa resina epoxi UV perquè el comportament de 

tots els punts sigui el més solidari possible. 

 

Paso 7. Reforçar els punts de fixació 

OBJETIU: Fer el sistema robust i resistent a les forces externes. 

 

Col·loquem gotes de cianocrilat en els punts curats d’epoxi UV utilitzant un tros de fibra extra. 

 
Figura 105 Esquema per dipositació de cianocrilat 

NOTA del pas 6: Aquest punt no introdueix pèrdues per si mateix, però si el cianocrilat entra en 

contacte amb la fibra on no esta protegida pel  patchcord, les forces de tracció ens faran 

perdre l’alineament aconseguit. 

 

 

Pas 8. Reforçar el tram descobert de la fibra 

OBJETIU: És necessari ja que sinó s’introduiria pèrdues per torsió o es podria trencar la fibra 

fàcilment. Hi ha dos opcions. 

 

A) Cobrir d’epoxi el tram descobert i curar-lo. (El tipus d’epoxi no es rellevant però per 

comoditat s’ha utilitzat el de curació UV) 

 



 
Figura 106 Reforç del tram sense protecció 

B) Utilitzar un dels tubs de fusió i el forn de la fusionadora 

 

 
Figura 107 Reforç utilitzant tub de fusió 
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14.2. ANEXO 2: Manual per la realització del packaging en el laboratori 

 

Pas 1 Trobar el punt de màxim alineament 

OBJECTIU: Determinar la posició de màxima transmissió angular/longitudinal i 

transversalment. La posició angular i longitudinal ens servirà de guia per col·locar la fibra a 

posteriori. La posició transversal  ens determinarà l’alçada del suport ceràmic. 

 

 
Figura 108 mesures i posicionament de muntatge alineador per encapsulat de fibra a dispositiu 

 

Important tenir el dispositiu controlat en temperatura mentre es fa qualsevol dels punts 

d’alineament 

 

Pas 2 Reforçar fibra òptica 

OBJETIVO: Augmentar la resistència a les forces externes durant el procés de packaging 

 

Utilitzar un cilindre de tipus metàl·lic i col·locar-ho en la fibra. 

 
Figura 109 Col·locació del reforç a la fibra òptica 

Altura de màxima transmissió => H

Suport ceràmic haurà de ser el més 
proper possible a H – 125/2 um

Proximitat de màxima transmissió => L1

Suport ceràmic haurà de col·locar-se a 
una distancia del dispositiu menor de L1 
+ 1mm

Espai de reforç sobre board => L2

Peça mecànica haurà de tenir una 
dimensió en eix longitudinal menor a L2

7 mm

FIBRA NUA

PROTECCÍO DE LA FIBRA

>2 cm

AGULLA



Tallar extrem perpendicularment amb talladora de fibra. Fixar els extrems del reforç amb 

cianocrilat, o epoxi UV durant una hora, de manera que quedi el més a prop de l’extrem 

possible però amb suficient espai com per col·locar el suport ceràmic.  (7mm en el nostre cas) 

 

 

Pas 3 Col·locar suport ceràmic en el camí òptic 

OBJECTIU: Disposar d’una base amb poques derives en temperatura on fixar-hi la fibra al final. 

Alçada del suport menor a l’alçada mínima necessària de màxim alineament. 

 
Figura 110 Fixació del suport ceràmic 

 

El suport ceràmic es pot fixar amb qualsevol tipus d’adhesiu, per fer-ho de pressionar la peça 

contra el board mentre l’adhesiu es col·loca al seu voltant. 

 

 
Figura 111 Detall de posicionament del suport ceràmic 

 

 

 

CERAMICA

RSOA



Pas 4 Dissenyar peça mecànica per combatre degradació 

OBJECTIU: La peça ens ha de permetre moure la fibra mentre alineem abans de fixar, i ha de 

tenir una cavitat de posicionament el més estreta possible perquè hi passi el reforç de la fibra. 

 

 
Figura 112 Mesures peça mecànica de fixació 

 

Pas 5 Realinear el sistema amb la peça mecànica col·locada sobre la fibra 

OBJECTIU: Aconseguir el punt de màxim alineament mentre la peça mecànica ja es part del 

conjunt, i assegurar que el muntatge és adequat. 

 

 
Figura 113 Col·locació de peça mecànica al muntatge 

 

Pas 6 Fixar la peça mecànica al reforç de la fibra 

OBJECTIU: Fer peça i reforç solidaris abans de fixar la peça al board. Aquesta fixació s’ha de fer 

amb cianocrilat i deixar reposar per un dia o amb epoxi UV i curar durant al menys 5 hores 

amb llum < 10mV/cm2. Això es per combatre els posteriors efectes de degradació. 

1 cm max

Mida del suport usat per reforzar la fibra
En el nostre cas 0.8 mm 

1 mm max



 
Figura 114 Solidaritzar peça mecànica amb reforç de la fibra 

 

Pas 7 Realinear i fixar peça mecànica al board 

OBJECTIU: Fer solidari fibra amb el board per mitjà de la peça que ajudarà a mantenir la 

posició i combatre l’alineament. Aquest pas s’ha de fer amb epoxi UV curant al menys 5 hores 

(sobre curant) mentre es va testejant i corregint l’alineament. 

 

Pas 8 Fixar la fibra nua al suport ceràmic 

OBJECTIU: Acabar de fixar la posició a la fibra nua, ja que utilitzar només el reforç amb peça 

ceràmica permet massa desviació. Utilitzar una gota d’epoxi (area no superior a 1~2 mm2) De 

nou sobre-curar i corregir alineament. 

 

 
Figura 115 Fixació del muntatge al board 

 

 

Cianocrilat / epoxi UV a curar

Reforç de la fibra

Fibra nua

Peça mecànica

Peça mecànica

Cianocrilat / epoxi UV curat

Reforç de la fibra

Fibra nua

RSOA

Epoxi UV a sobrecurar

RSOA board

Suport ceràmic



Pas 9 Retirar del sistema alineador 

Primer retirar la pinça que subjecta la fibra òptica per tal de reduir la tracció a la que es 

sotmetrà al retirar.  

 

 
Figura 116 Desmuntatge del sistema alineador 

 

Alça el dispositiu pel board el suficient com per treure la fibra del canal d’alineament. 

 

 
Figura 117 Retirar pinça d'alineament 

 

Mantenint el board en aquesta posició, descollar el cargol que ajuda a ajustar la posició 

angular vertical. Un cop tret, el dispositiu es pot treure de la brida sense problema. 

 

Cargol per fixació

Brida

RSOA board

RSOA

Peça ceràmica

Peça mecànica

Cargol per fixació

Brida

RSOA board

RSOA

Peça ceràmica

Peça mecànica



 
Figura 118 Retirar pressió al board 

 

Pas 10 Adherir la massa tèrmica 

OBJECTIU: reduir la dificultat de controlar el dispositiu en temperatura 

 

 
Figura 119 Muntatge del TEC al dispositiu 

 

Pas 11 Instal·lar bias-T i adaptar pista d’alimentació si el circuit del board no disposa d’aquesta 

funcionalitat 

OBJECTIU: Dotar el dispositiu de prestacions d’ample de banda per comunicacions requerit en 

l’aplicació. 

 

Cargol per fixació

Brida

RSOA board

RSOA

Peça ceràmica

Peça mecànica

RSOA Termistor

RSOA board

Cel·la Peltier

Masa térmica

Cold
side

Hot 
side



 
Figura 120 Adaptació i us connexió del bias-T, només necessari si dispositiu no té entrada de RF i 

bias separada 

 

Recomanació 

Es recomanable dissenyar algun tipus de envoltant tancat on col·locar el dispositiu un cop 

muntat per mantenir-lo el més aïllat possible de les pertorbacions externes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RSOAImpedància de valor R

R + RRSOA = ~50 Ohms

Bias

RF

Dispositiu



14.3. ANEXO 3: Propietats dels epoxis i llum per curació 

 

Una de les parts més importants del nostre projecte són tant els epoxis utilitzats com el 

material utilitzat per curar-los. En aquest document s’engloba un conjunt dels paràmetres més 

importants així com la referències utilitzades. 

 

14.3.1. paràmetres del epoxi 

El paràmetre més important per la determinació de l’epoxi a utilitzar és la duresa Shore [34]. 

Aquest paràmetre ens indicarà quan resistent és l’epoxi un cop curat a les forces que l’afecten. 

 

14.3.1.1. Epoxi UV 

 

Els epoxis utilitzats tenen una duresa de 85D el F-UVE-81 i 90D el F-UVE-61 (dintre d’una escala 

de 0 a 100) Aquest paràmetre és indicador de la duresa necessària per garantitzar que un cop 

l’epoxi estigui curat aquest serà resistent a les forces tant externes com internes per tal de 

mantenir l’alineament. 

 

Un altre paràmetre important de l’epoxi és el temps de curació, en qualsevol cas dependrà 

dels elements utilitzats per curar-lo i l’escenari de curació, però concretament en el cas dels 

epoxis UV l’element que determina l’estimació de temps és la llum UV utilitzada. L’estudi del 

paràmetre més important d’aquesta llum s’explica més endavant. 

 

Un paràmetre determinant per poder realitzar el procés de curació correctament es la longitud 

d’ona a la qual la resina és sensible. En el nostre cas el marge de longitud d’ona a utilitzar era 

de 350 a 380 nm.  

 

Per últim, en el cas dels epoxis UV tenim la potencia per cm2 recomanada per curar-lo en un 

temps menor a 1 minut. Els nostres epoxis recomanen uns 100 mW/cm2 

 

Si s’utilitza la SL-100 UV curing unit, que és una llum del tipus fluorescent però a la banda UV, 

el temps de curació és de uns 30 minuts si es manté a una distancia menor a 2 cm.  

 

Amb una llum focalitzada Opticure 4, el temps de curació a una distancia menor a 2 cm és de 2 

minut. 

 

14.3.1.2. Cianocrilat 

 

L’altre resina utilitzada era un cianocrilat, aquests adhesius tenen un temps de reacció reduït, 

de l’ordre de 5 minuts en contacte al aire, i assecant molt ràpidament. Els utilitzats en el nostre 

procés tenen una  duresa en el marge de 85A~90ª 

En el cas del cianocrilat, la seva curació és per contacte amb l’aire principalment i està 

influenciat per la temperatura, no tenim un control estricte sobre aquesta curació amb les 

eines de les que disposem al banc de treball, però el procés de curació s’ha estimat de uns 2 

minuts en contacte amb l’aire amb el sistema a temperatura ambient. 

 



14.3.2. paràmetres Llum UV 

Per realitzar el nostre procés de curació ens cal la utilització de llums UV, el paràmetre que 

més ens determina com es comportarà el nostre procés de fixació es la potencia per cm2 o 

irradiància 

 

En el cas de la llum SL-100, la potencia es de 2 mW/cm2, aquest paràmetre és indicador de 

perquè cal un temps al voltant de 30 minuts per tal de curar una quantitat d’epoxi de 3 mm2 

de superfície per 1~5 mm d’alçada, que són els marges amb es que hem d’intentar mantenir-

nos per reduir les derives introduïdes en la curació. 

 

La llum Opticure 4 emet de l’ordre de 50 mW/cm2, tot i estar per sota del valor recomanat el 

temps de curació és molt reduït en comparació al de la unitat SL-100, en concret es tracta de 

uns 2 minuts. 

 

L’altre paràmetre important de les llums UV per el nostre procés és la longitud d’ona 

d’emissió,  la qual ha de com a mínim englobar la longitud d’ona de curació. Quan més 

focalitzada estigui la potencia al marge de curació més ràpid serà el procés de curació. 

 

La llum SL-100 era d’ample espectre emetent potencia a tota la banda UV (250 a 480 nm) 

mentre que la llum Opticure 4 estava dissenyada per focalitzar la potencia de la llum emesa en 

la franja de curació de l’epoxi (350 a 380 nm). En tots dos casos les llums també emetien un 

percentatge de llum en rang visible menyspreable en comparació a la llum en el rang de 

curació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14.3.3. Taula resum 

paràmetres recomanats dels elements del procés 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epoxi UV

Duresa > 85D

long. Ona curació UVA (350 - 380 nm)

en el nostre cas.

Depen de l'epoxi

Popt recomenada < =100mW/cm2

Cianocrilat

Duresa > 85A

Temps. Curació Tº ~25ºC < 60s

Llum curació UV

Long ona emisió Ha d'englobar franja

 de curació de la 

resina utilitzada.

Si es possible, ha de

focalitzar-hi en ella.

Popt irradiancia >= 50mW/cm2

Distancia a epoxi < 5cm
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