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ی  الیٍ ًد تاحذف ض کًتاَی اس فیبز وًری بخص غالف السم است ،پالسمًن سطحیتطذیذ حسگزَای فیبز وًری  در ساخت – چکیذٌ

ایه  ،تزی کًچک در فیبزَای وًری با قطز َستٍ .وطاوذٌ ضًدی حذف ضذٌ  در واحیٍپالسمًن سطحی،  بزای ایجاد تطذیذواسکی اس یک فلش 

پذیز ویست. در ایه مقالٍ یک ريش جذیذ با استفادٌ اس قطزٌ اسیذ،  َای معمًلی امکان ريش با حذف غالف واحیٍ خیلی کًتاٌ است ي

 -µm 125/50) مذ چىذفیبز وًری  با استفادٌ اسبا ایه ريش، ی کًچک گشارش ضذٌ است.  َا با اوذاسٌ فیبزَای وًری باریکخت جُت سا

واَمًاری سطح بذست آمذٌ اس تصايیز میکزسکًپ  ساختٍ ضذٌ است. متز میلی 2طًل ي  µm 40بٍ قطز   فیبز وًری باریکغالف/َستٍ(، 

 است. nm8   ی فیبز حذيد ی باریک ضذٌ ویزيی اتمی واحیٍ

 ، تطذیذ پالسوَى سطحی، لطزُ اسيذفيثز ًَری تاریک ضذُحسگز فيثز ًَری،  -كليذ ٍاصُ

 

Fabrication of fiber optical taper in order to use in surface plasmon resonance sensors 

J. Jafari, R. Nouroozi 
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Abstract – For fiber optic surface plasmon resonance sensor it is necessary to remove a short part of its cladding to coat a thin 
layer of a metal. In optical fibers with small core diameters, this region is too small and removing is difficult. In this paper, a 

new method using drops of the HF acid for small taper fabrication is reported. By this method for a multi-mode optical fiber 
(core/cladding- 50/125 µm) a smooth taper with 40 µm diameter and 2 mm length is fabricated. Roughness of the surface 
obtained by atomic force microscopy images of an area of narrow fiber is about 8 nm. 

Keywords: Fiber optic sensors, Taper, surface plasmon resonance, Acid drop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پالسمًن تطذیذ  حسگزَای بٍ مىظًر استفادٌ در فیبز وًری باریک ضذٌساخت 
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 مقذمٍ -1

ی  لفی در سهيٌِكارتزدّای هخت تاریک ضذُ ًَریفيثزّای      

اخت حسگزّای فيثز ًَری دارًذ. اپتيک، هخصَصا در س

جفت  تَاى تِ ػٌَاى تيَ حسگز، هی ضذُ اسفيثزّای ًَری تاریک

ٍ هيکزٍرسًٍاتَرّا استفادُ كزد.  كزدى ًَر داخل هَجثزّا 

در  فيثزّای ًَری تاریک ضذُ، استفادُاهزٍسُ، هْوتزیي كارتزد 

 1پالسوَى سطحی یذتطذ ساخت حسگزّای فيثز ًَری

َاى ت ًطتاهکاى  فيثزّای ًَری تاریک ضذُ . [1,2,3]تاضذ هی

هذ  در ایي ًَع فيثزّای ًَری،كٌٌذ.  اپتيکی اس فيثز را فزاّن هی
ی تاریک ضذُ  اصلی فيثز در حيي اًتطار تِ هذ اصلی در ًاحيِ

 كيفيت خَب ٍ  سطح ّوَار .ضَد تثذیل هی ،ٍ تزػکس

در اثز پزاكٌذگی  اتالف ًَر كاّص تِ  فيثزّای تاریک ضذُ

 كٌٌذ. كوک هی

 فيثزّای ًَری تاریک ضذُتزای ساخت هؼوَل رٍش  دٍ     

تا   ػثارتٌذ اس: رٍش كطص حزارتی ٍ رٍش خَردگی اسيذی.

تا اتالف كن  فيثزّای ًَری تاریکتَاى  حزارتی هیكطص رٍش 
 َریّای هَت ایي رٍش تِ دليل ًياس تِ پایِ .ٍ كيفيت تاال ساخت

يچيذُ ٍ پ ،2CO ْت كطص ٍ هٌثغ حزارتی هاًٌذ ليشرج

، فيثزّای تاریک ضذُدر ایي ًَع  . ّوچٌيي[4,5] تز است ّشیٌِ

ی فيثز  وزاُ ّستِضَد ٍ ّ غالف لسوت تاریک ضذُ حذف ًوی

ی تاریک ضذُ تَاى اپتيکی  در ًاحيِتٌاتزیي ضَد،  كطيذُ هی

كاّص ایي ػاهل تاػث  كٌذ. هی ًطتكوتزی تِ تيزٍى 

حسگزّای ساختِ ضذُ تا ایي ًَع فيثزّای تاریک  حساسيت

 ضَد. ضذُ هی

تا رٍش خَردگی اسيذی تا  فيثز ًَری تاریک ضذُساخت      

ٍلی تذليل اتالف تاال كوتز هَرد تَجِ  ،است ٍ ارساى  سادُایٌکِ 

 یّاُ لزار گزفتِ است. اخيزا رٍضی هثتٌی تز جزیاى هيکزٍ لطز

. تا فيثز ًاضی اس كطص سطحی، ارائِ ضذُ است اسيذی تز رٍی
در همایسِ تا تيپزّای تا اتالف كن،  ایي رٍش لادر تِ ساخت

ّوچٌيي تا ایي رٍش،  . [6]تاضٌذ ارتی هیرٍش كطص حز

تا طَل كوتز ساخت كِ  فيثزّای ًَری تاریکتَاى  هی

 كارتزدّای هختلفی اس جولِ در ساخت حسگزّای فيثز ًَری

 هذارّای هجتوغهَج پالسوَى سطحی ٍ اپتيک تطذیذ تز پایِ 

 دارًذ.

ی جزیاى  تا استفادُ اس رٍش تْيٌِدر ایي همالِ      

 5 تز اسی كَچک تا اًذاسُ فيثزّای تاریک ضذُ ،ّا هيکزٍلطزُ

                                                             
 

 
 

1 Fiber optic surface plasmon resonance sensors 

ّای كيفی ًطاى  گيزی ساختِ ضذُ است. اًذاسُ هتز هيلی

ا استفادُ اس ایي ی فيثزّای تاریک ضذُ تكيفيت تاال ی دٌّذُ

 رٍش است.

ی جزیاى  ایي همالِ ضاهل هثاًی ًظزی ٍ رٍش ساخت تْيٌِ

اس  تٌذی جوغّای اسيذی است. ّوچٌيي  هيکزٍلطزُ

 در لسوت ًتایج آهذُ است. ّای كيفی گيزی اًذاسُ

 مباوی وظزی -2

 تا اتالف كوتز اس تاریک ّایفيثز ی اسيذی،ّا تا رٍش لطزُ     

mm

dB
ٍ  ( nm 500تا   mµ 1 ی تاریک ًاحيِ تا لطز)  1.0

mm

dB
ساختِ  ،( mµ 1 تاالتز اس ی تاریک ًاحيِ تا لطز)  1.10

یک لطزُ اسيذ  ،1. در ایي رٍش، هطاتك ضکل ]3[ ضذُ است

HF رٍی یک ظزف پالستيکی كِ خاصيت  ،تا حجن هطخص

در داخل ایي ی اس فيثز لسوت سپس ،گيزد آتگزیشی دارد لزار هی

 ضَد. ٍ اس دٍ سوت كطيذُ هی گزفتِلطزُ لزار 

 

 .]3[ ی اسيذ ی لزارگزفتي فيثز داخل لطزُ : ًح1َُضکل 

 کزٍيهتطکيل تاػث  ی، كطص سطح2هطاتك ضکل      

 ليتاػث تطک ذُیپذ يیا .ضَد هی ثزيدر اهتذاد ف ذياس یّا لطزُ

. ضکل ضَد یه ثزيذاد فدر اهت لطزات اسيذ اىیگزاد ای اس ًوایِ

تا استفادُ  تَاى یرٍش را ه يیتا ا فيثز ًَری تاریک ضذُ یزيگ
تياى  1ی  هطاتك راتطِ تَصيف كزد. ایي اثز 2اس اثز هاراًگًَی

راستای لزار گزفتي  xٍ كطص سطحی  ɤ كِ در آى ضَد هی

 :]3 [ لطزات اسيذ در اهتذاد فيثز ًَری است

 (1       )                         
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: پزٍفاتل تطکيل هيکزٍ لطزات اسيذ در راستای فيثز 2ضکل 

]3[. 

 3ًزخ خَردگی اسيذی تا استفادُ اس ایي رٍش هطاتك   ضکل 

 تاضذ. هی

                                                             
 

 
 

2 Marangoni effect 
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فيثز ًَری تاریک ساخت  یكِ تزااسيذی  ی لطزُ حجنهمذار 

ي است كِ تا ای lµ 100 رٍش استفادُ ضذُ است، يیتا ا ضذُ

 mmتا طَل كوتز اس  ًَری تاریک ّایفيثزتَاى  همذار اسيذ ًوی

 ساخت.  5

 

ای تک هذ تا استفادُ اس  ضيطِ: ًزخ خَردگی اسيذی فيثز 3ضکل 
 .HF 49% [3]اسيذ 

با  وًری باریک ضذٌ َایفیبزريش ساخت  -3

 mm 5طًل کمتز اس 

 5تا طَل كوتز اس  ًَری تاریک ضذُ ّایفيثزتزای ساخت 

 .استفادُ ضذُ استی اسيذی  زُلطی  تْيٌِرٍش  اسهتز،  هيلی

 lµ 10 كوتز اس ،استفادُ ضذُ اسيذ ی لطزُ حجن در ایي رٍش

تؼذ اس  ،خيلی كن است ی اسيذ حجن لطزُ تذليل ایٌکِ است.

ضَد. تٌاتزیي تزای جلَگيزی اس  تخار هی ی اسيذ لطزُ هذتی

ذ، اسي هطخصی همذار ،دليمِ 15، ّز ی اسيذ تخار ضذى لطزُ

، تزای ساخت فيثز ًَری تاریک ضذُ .ضَد هیاضافِ   تِ لطزُ

 ی اسيذ رٍی آى لطزُ لزار گزفتيجْت ی اتتذا ظزف پالستيک

اسيذ رٍی آى لطزُ  ضت. ٍلتیكِ خاصيت آتگزیشی دا ضذ تْيِ 

ٍ پخص  زدك حفظ هی ساختار خَدش را گزفت،  لزار هی

ًَری تا استفادُ اس همذاری فيثز  ،4هطاتك ضکل  . سپسضذ ًوی

ضکل  U، یک حالت ( mµ250) تا لطز كلی تِ ّوزاُ پليوزش

 اًجامٍلتی فيثز ًَری جْت  رٍی ظزف پالستيکی ساختِ ضذ.
، اس سطح گزفت هیضکل لزار  U ی ًاحيِخَردگی اسيذی رٍی 

ی  ٍلتی لطزُ ،فاصلِ داضت. تٌاتزیي mµ 250ظزف پالستيکی 

 Uی  لزار دادُ ضذُ در رٍی ًاحيِ س فيثزا لسوتی اسيذ رٍی

پَضص ای را  ًاحيِآى  ّای لسوت ی ّوِگزفت،  هیلزار  ضکل

  .داد هی

 

تزای  ضکل جْت لزار گزفتي فيثز رٍی آى Uی  : هحفظ4ِضکل 

 اًجام خَردگی اسيذی رٍی لسوتی اس آى.

تا  فيثز ًَری تاریک ضذُاس رٍش ساخت  چيذهاًی، 5ضکل 

اتتذا لسوتی اس فيثز  دّذ. را ًطاى هی mm 2 طَل ًاحيِ تاریک

ضکل ایجاد ضذُ  Uی  ًَری جْت تاریک ضذى رٍی هحفظِ

ی اسيذ رٍی  گيزد. سپس لطزُ لزار هی ،رٍی ظزف پالستيکی

ایي لسوت اس فيثز جْت اًجام خَردگی اسيذی لزار دادُ 

 ضَد. هی

 

تا طَل  فيثز ًَری تاریک ضذُاس رٍش ساخت  تصَیزی: 5ضکل 
 تا رٍش خَردگی اسيذی. mm 2ی تاریک  حيًِا

 lµ10، اس mm 2تِ طَل  فيثز ًَری تاریک ضذُ تزای ساخت 

اسيذ  lµ 2 حذٍد، دليمِ 15استفادُ ضذ كِ ّز  HF 49%اسيذ 

فيثز ًَری تاریک تصَیز  6ضذ. ضکل  ی اسيذ اضافِ هی تِ لطزُ

 .دّذ را ًطاى هیتا رٍش فَق  mm 2تِ طَل  ضذُ

 

 mm 2تِ طَل  فيثز ًَری تاریک ضذُز هيکزسکَپی اس تصَی: 6 ضکل

 ی اسيذی ارائِ ضذُ.ّا لطزُ ی جزیاى هيکزٍ تؼوين یافتِ تا رٍش

تایذ ، mm 2كَچکتز اس ًَری تاریک ّای فيثزتزای ساخت 

 اسيذی  یًزخ خَردگ. ضَدی اسيذ كوتزی استفادُ  لطزُ حجن

ضکل، ًزخ  تا تَجِ تِ ایي .تاضذ یه 7هطاتك ضکل فَق، تا رٍش 

 9/0خَردگی اسيذی تزای لسوت غالف فيثز ًَری حذٍد 

هيکزٍ هتز در  5/2هيکزٍهتز در دليمِ ٍ تزای هغشی فيثز حذٍد 

 دليمِ تذست آهذ.
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 m µای چٌذ هذ ) : ًزخ خَردگی اسيذی فيثز ًَری ضيط7ِضکل 

 HF 49%تا استفادُ اس اسيذ   غالف/هسته ( - 020/01

ضذُ تِ رٍش خَردگی اسيذی، دليل در فيثزّای ًَری تاریک 

فيثز  ی ی تاریک ضذُ ًاحيِاصلی افت تَاى اًتمالی ًَر در 

تاضذ كِ در اثز پزاكٌذگی ًَر در  ًَری، ًاّوَاری سیاد سطح هی

آیذ.  افت تَاى تِ ٍجَد هی ،لسوت ًاّوَار سطح فيثز ًَری

ی  ، تصَیز هيکزسکَج ًيزٍی اتوی گزفتِ ضذُ اس ًاحي8ِضکل 

دّذ. تا تَجِ تِ ایي ضکل،  ی فيثز ًَری را ًطاى هی ذُتاریک ض

است. ایي ًاّوَاری  nm 8ًاّوَاری سطح تذست آهذُ حذٍد 

ی  ًاحيِ در یاًتطار ًَر هَجة افت تَاىای ًيست كِ  تِ اًذاسُ

ی تاریک  . تا تَجِ تِ ایٌکِ طَل ًاحيِتاضذ ی فيثز تاریک ضذُ

ًَر  كل تَاى رفت هی اًتظارضذُ ًيش خيلی كَتاُ است، تٌاتزیي 

ایي ًاحيِ ػثَر كزدُ ٍ  تذٍى ّيچ افتی اساًتطاری اس فيثز 

  ضَد كِ ًتایج تذست آهذُ ایي ٍالؼيت را ًطاى داد. هٌتطز 

 

ی  ی تاریک ضذُ : تصَیز هيکزسکَپی ًيزٍی اتوی اس ًاحي8ِضکل 

  .فيثز ًَری

اسيذ  هختلفّای  ٍ غلظتهتفاٍت  یدر دهاّا اسيذی یخَردگ

HF درصذ  49ٍ غلظت اتاق  یدر دها ت،یاًجام گزفت ٍ در ًْا
در ضکل سطح تذست آهذ. ّواى طَر كِ  تيفيك يیتْتزاسيذ، 

، رٍش يیتا اتذست آهذُ  یًزخ خَردگ ضَد، یهالحظِ ه 6

گشارش ضذُ است.  3ضکل  ًوَدار كِ در رٍضی استتا هتفاٍت 

در اثز  ثزيلطز ف مِيدل 37در هذت  ،3تا تَجِ تِ ًوَدار ضکل 

 یدر رٍض یاست ٍل ذُيرس هتزکزٍيه 50تِ  یذياس یخَردگ

لطز  مِ،يدل 83همالِ گشارش ضذُ است در هذت  يیكِ در ا

 .رسذ یه هتزکزٍيه 50تِ  ثزيف

 گیزی وتیجٍ -4

فيثزّای  تزای ساخت  در ایي همالِ یک رٍش سادُ ٍ جذیذ،

اس تا كيفيت تاال ارائِ ضذُ است. تا استفادُ  ی ًَری تاریک ضذُ

ّای  اًذاسُ تا ی تَاى فيثزّای ًَری تاریک ضذُ ایي رٍش هی

تا  ای ضذُ  فيثز تاریکتا رٍش فَق ساخت.  mm 5كَچکتز اس 

 ساختِ ضذُ است. ،سطحتاالی ٍ تا كيفيت  mm 2طَل 

 ًاّوَاری تذست آهذُ اس تصاٍیز هيکزسکَپی ًيزٍی اتوی حذٍد
nm 8 .هَجة افت  ای ًيست كِ ایي ًاّوَاری تِ اًذاسُ است

ی فيثز تاضذ ٍ ًتایج  ی تاریک ضذُ تَاى ًَر اًتطاری در ًاحيِ

تَاى خزٍجی اس فيثز ًَری  تجزتی ّن ایي ٍالؼيت را ًطاى داد.

ًتایج ًطاى ّوچٌيي  .لثل ٍ تؼذ اس تاریک ضذى، تزاتز تَد

ًزخ ضَد،  كوتز هی ی اسيذ كِ ٍلتی حجن لطزُ دّذ هی

 ضَد. اسيذی كوتز هیخَردگی 
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