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UVOD










Mikro-žička je optična valovodna struktura, ki ima premer v področju valovne dolžine
svetlobe.
Mikro-žičke so izjemno aktualno področje raziskovanja, saj omogočajo opravljanje vrste
zahtevnih fotonskih funkcij, npr. opazovanje aktivnih plasti, sklop z mikro-resonatorji,
izdelavo različnih senzorjev, fotonskih naprav, itd.
Mikro-žičke so “vroče področje” - Google iskalnik na besedo “microwire”, najde več kot
1.000.000 zadetkov.
Zaradi znanih fizikalnih in tehnoloških omejitev so obstoječe mikro-žičke dolge, tipično
nekaj cm, kar omejuje njihovo rabo v mnogih praktičnih aplikacijah, npr. in-vivo medicinskih
senzorjih.
Problem predstavlja mehanska robustnost, saj so mikro-žičke s premerom µm in dolžino
nekaj cm izredno občutljive in zahtevajo posebno pakiranje.

Ref: Y. Ruan at all, “Memristive-biosensors: A new detection
method by using nanofabricated memristors”

Princip za detekcijo bakterij, proteinov, virusov, celic,…
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PREDNOSTI NAŠE IZVEDBE






Izvirna tehnologija razvita v UM-FERI omogoča
cenovno učinkovito izdelavo miniaturnih mikro-žičk z
značilnimi dolžinami nekaj 10 do nekaj 100 µm.
Mikro-žičke so hkrati mehansko robustne in za
uporabo ne potrebujejo dodatnih mehanskih
struktur.
S tem je omogočena cenovno učinkovita izdelava
miniaturnih fotonskih naprav na osnovi mikro-žičk.
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LASTNOSTI IN POSEBNOSTI

Predstavljena
mikro-žička





mikro-žička ima majhne transmisijske
izgube ter omogočen učinkovit dostop do optičnega
polja, ki se širi skozi jedro optičnega vlakna.
Dosežek je plod večletnih raziskav na področju
dopiranja optičnih vlaken in selektivnega jedkanja.
odvodno
vlakno
Izdelava mikro-žičke temelji na načrtovanju in
izdelavi posebnih optičnih vlaken.
SiO2 podporni nosilci
dostop do optičnega
polja
dovodno
vlakno

100 µm
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IZDELAVA POSEBNEGA OPTIČNEGA VLAKNA


Izdelava surovca – preforma (Optacore)







Standardni MCVD
Ploskovno brušenje preforma

Vlečenje vlakna iz takšnega preforma
povzroči delni kolaps P2O5 dopiranega
področja v eliptično obliko.
Geometrija posebnega vlakna
uporabljenega pri izdelavi mikro- žičk:




Krožno nesimetrična oblika SiO2 plašča
Eliptična oblika P2O5 dopiranega področja
Krožno simetrično jedro
MCVD - Optacore

vlečenje

Končna geometrija posebnega vlakna

Preform po
ploskovnem brušenju
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PROCES IZDELAVE MIKRO-ŽIČKE







Posebno vlakno zvarimo med dva enorodovna vlakna.
Končno dolžino mikro-žičke določimo z dolžino posebnega vlakna.
Področje dopirano s P2O5 se jedka z bistveno večjo hitrostjo kot čisti SiO2 (tudi do 100 krat hitreje), kar je
odkritje, ki je nastalo v okviru naših raziskav (Ref.).
Selektivno jedkanje v fluorovodikovi kislini HF ( 10 ~ 15 minut).
Proces jedkanja je mogoče sproti nadzorovati z opazovanjem prepuščene optične moči, kar omogoča
doseganje visoke ponovljivosti pri izdelavi.

Varilnik Vytran FFS-2000

Ref: S. Pevec, E. Cibula, B. Lenardic, and D. Donlagic, " Ieee Photonics J 3, 627-632 (2011)
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NASTAVLJANJE EFEKTIVNEGA LOMNEGA KOLIČNIKA





Predstavljena tehnologija izdelave mikro-žičke omogoča nadzorovano nastavljanje ef. lomnega
količnika rodu, ki se širi skozi mikro-žičko, kar ni mogoče doseči z znanimi metodami za mikrožičke.
Nadzor efektivnega lomnega količnika dosežemo z vnosom dopantov v bodočo mikro-žičko
med procesom proizvodnje posebnega optičnega vlakna.
To omogoča dobro nadzorovano fazno uskladitev rodu, ki se širi po mikro-žički z okoliškim
materialom ali fotonsko napravo.

nef
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TEHNOLOGIJA JE FLEKSIBILNA



Postopek izdelave omogoča izdelavo žičk različnih dolžin od 10 µm do 2 mm.
Mehanska stabilnost je zagotovljena s podpornimi nosilci ob straneh vlakna,
dosežena natezna trdnost – 1.5 N.

(a) Dolžina L = 1,8 mm

(b) Dolžina L = 20 µm
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ZAKLJUČEK







Predstavljena je robustna izvedba vlakenske mikro-žičke
z omogočenim dostopom do optičnega polja.
Za razliko od obstoječih izvedb omogoča enostavno
prostorsko manipulacijo ter fazno usklajenost žičke z
okolico oz. z drugo napravo.
Cenovno učinkovita metoda izdelave, primerna za
serijsko proizvodnjo.
Mikro-žičke imajo velik potencial v biomedicini.
Mikro-žičke omogočajo izdelavo različnih optičnih
naprav, senzorjev (kemijskih, biokemijskih, in fizikalnih
parametrov).
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NADALJNI RAZVOJ – NANO ŽIČKA NA VRHU OPTIČNEGA VLAKNA

“nanowire”
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POVZETEK









Izvirno tehnologija selektivnega jedkanja razvijamo v LEOSS že
več let.
Predstavljena naprava je ena izmed uporab te tehnologije.
V letošnjem letu je bil odobren US patent (objava patenta je
predvidena še v tem mesecu), ki se nanaša neposredno na
izdelavo predstavljene naprave.
V postopku preverjanja je še dodatna US patentna prijava ter
dve EP prijavi.
Tehnologija omogoča ekonomično izdelavo naprav in ima zato
visok potencial za industrializacijo; proizvodnja enega vlakna
zadostuje za več 100.000 optičnih naprav.
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