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8-12  و3/5-5 طراحی و ساخت پوشش پرتوشکاف چند الیه در نواحی طول موجی
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 ایران، اصفهان، صنایع اپتيک اصفهان،گروه پژوهشی الیههای نازک2
 طراحی و ساخت نمونهای از پوشش پرتوشکاف تیغهای چند الیه که قابلیت تفکیک دو ناحیهی طول موجی با بیشینهی،چکیده – در این پژوهش
 و با استفادهGe  این پرتوشکاف تیغهای بر بسترهی. گزارش شده است، میکرومتر را دارد8-12  میکرومتر و بیشینهی عبور در3/5-5 بازتاب در
) در محفظهی خالء توسط روش پرتو الکترونی و با بهرهگیری از روشPVD(  به روش الیهنشانی تبخیر فیزیکیIR-F625  وGe از مواد اولیهی
3/5-5  درصد در محدودهی طول موجی93/6  در نهایت نمونهی ساخته شده دارای میانگین بازتاب.ضخامتسنجی کریستالی ساخته شده است
. میکرومتر است8-12  درصد در محدودهی طول موجی96/1 میکرومتر و میانگین عبور
. الیهنشانی تبخير فيزیکی، پوشش پرتوشکاف چند الیه-كليد واژه

Design and fabrication of multi-layer beamsplitter coating in
3.5-5 µm & 8-12 µm wavelength regions
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Abstract- In this research we report the design and fabrication of multi-layers beamsplitter coating in 3.5-5µm & 8-12µm
wavelength regions. These multi-layer coated optics can be used to separate 3.5-5µm (in reflection channel) and 8-12µm (in
transmission channel) wavelength regions .The coating material combination used on Ge substrate was Ge as high index material
and IR-F625 as high index material . Deposition was performed by physical vapor deposition (PVD) technique in a vacuum chamber
by using electron gun and thermal boat. Quartz crystal was used for thickness control .Result achieve was 93.6% average reflection
in 3.5-5µm region and 96.1% average transmission in 8-12 µm.
Keywords: multi-layer beamsplitter coating, physical vapor deposition (PVD)
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بيست و سومين كنفرانس اپتيک و فوتونيک و نهمين كنفرانس مهندسی و فناوری فوتونيک ایران

 -1مقدمه

و  ...میباشد[.]1
مبنای عملکرد این پرتوشکافها به پدیدهی تداخل امواج در
الیههای نازک باز میگردد .با الهام از این پدیده و با الیهنشانی
مجموعهی الیهی نازک چند الیه با ضرایب شکست و ضخامت
مناسب میتوان ابزار پرتوشکاف توليد نمود .پوششهای
پرتوشکاف برای بازهی مشخص طول موجی كه میتواند از UV
تا  IRرا در برگيرد و برای زاویهی فرود معين غيرعمود طراحی
و ساخته میشوند[.]1
با وجود پيشرفتهای زیاد در ساخت سامانههای تصویربرداری
دو طيفی كه در خدمات شهری گوناگون (ایمنی آتش ،جنگل-
بانی) ،پزشکی ،صنعت و بخش دفاعی كاربرد دارند[ ،]2نياز به
قطعات پرتوشکاف كه نواحی طول موجی  3/5-5و 8-12
ميکرومتر را از یکدیگر تفکيک نماید ،افزایش یافته است .در این
پژوهش ،طراحی و ساخت پوشش پرتوشکاف تيغهای بر بسترهی
ژرمانيوم توصيف میشود .نشان داده خواهد شد كه این
مجموعه ،توان باالیی در جداسازی بازههای طول موجی 3/5-5
و  8-12ميکرومتر دارا میباشد.

 -2طراحی
نخستين گام در طراحی یک مجموعهی پرتوشکاف تيغهای
انتخاب بستره و مواد مورد استفاده است .درواقع یک مجموعهی
چند الیه شامل مواد با ضرایب شکست باال و پایين كه در
محدودهی طول موجی  3/5-5و  8-12ميکرومتر شفاف و در
دسترس بوده و دارای جذب اپتيکی اندک و چسبندگی مناسب
با یکدیگر و با بستره باشند .این مواد باید دارای ضرایب انبساط
خطی و ثابتهای شبکه نزدیک به هم نيز باشند و در فرود
انرژیهای باال و شرایط محيطی نامناسب از مقاومت قابل قبولی
برخوردار باشند ،به گونهای كه مجموعه الیهنشانی شده از
تنش باقيمانده پایينتر برخوردار باشد[ .]3اختالف ضریب

شکست بين دو ماده پارامتر مهمی است كه در گزینش مواد باید
لحاظ شود .هرچه اختالف ضرایب شکست بين الیهها بيشتر
باشد ،ضخامت مجموعه الیهنشانی شده كمتر میشود و توان
پرتوشکاف در تفکيک نواحی طول موجی ،پهنای نواحی عبور و
بازتاب و ميزان عبور و بازتاب نواحی بيشتر میشود .محاسبات
نظری مربوط به طراحی چنين مجموعههایی در اغلب كتابهای
اپتيک الیههای نازک موجود میباشد[.]۴
با توجه به این ملزومات ،ژرمانيوم و  IR-F625به ترتيب به عنوان
مواد با ضریب شکست باال و پایين انتخاب شدند و بر اساس
عملکرد اپتيکی بهينه و سطح تنش پسماند پایين ،ژرمانيوم به
عنوان بستره انتخاب شد .مادهی  IR-F625به صورت تركيب
 YF3/BaF2و در فرم دانهدانه است .این ماده با ضریب شکست
 1/3در  3/5-12ميکرومتر و بازهی شفافيت  0/19~12ميکرومتر
از خواص مکانيکی و پایداری محيطی مطلوبی برخوردار
است[ .]5ژرمانيوم نيز با ضریب شکست  ۴در  3/5-12ميکرومتر
و بازهی شفافيت  2~1۴ميکرومتر نيز دارای ویژگیهای مکانيکی
و پایداری محيطی مطلوبی میباشد[.]6
طراحی پوشش پرتوشکاف كه در یک ناحيهی طول موج ،عبور
و در ناحيهای دیگر بازتاب باالیی داشته باشد ،از طراحیهایی
است كه به ضخامت زیاد الیهها نيازمند میباشد .ویژگیهای
مجموعه الیههای نازک را میتوان با نرمافزارهای شبيهسازی
الیههای نازک بررسی نمود .این نرمافزارها بر روش ماتریسی كه
هر ماتریس  2×2به یک الیه نسبت داده میشود ،بنا شدهاند.
میتوان ویژگیهای عبور و بازتاب مجموعهی الیهها را از ماتریس
حاصلضرب همهی ماتریسها محاسبه و بهينه نمود[ .]7با
طراحی و بهينه سازی این مجموعه الیهنشانی با استفاده از نرم-
افزار طراحی الیههای نازک[ ،]8یک طرح شش الیه به دست
آمد كه ترتيب و ضخامت فيزیکی الیههای آن به صورت
زیراست:
Ge/L(230)/H(380)/L(560)/H(250)/L(1220)/H(70)/Air

كه  Lو  Hبه ترتيب نشان دهندهی یک چارک موج از مواد
انتخابی با ضریب شکست باال  /پایين در طول موج مرجع طراحی
( ۴250نانومتر) و زاویهی تابش  ۴5درجه است .در صورتی كه
چنين طرحی بر بسترهی ژرمانيوم الیهنشانی گردد ،طيف
عبوری بر طبق محاسبات نرمافزار طراحی الیههای نازک به
صورت زیر فراهم میشود:
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قطعات پرتوشکاف تيغهای الیه نازک ،از عناصر مهم و پایه در
سامانههای تصویربرداری دو طيفی به شمار میآیند .این
پرتوشکافها در جداسازی دو یا چند ناحيهی طول موجی نقشی
اساسی ایفا میكنند .ویژگی این پرتوشکافها ،عملکرد اپتيکی
باال در جداسازی نواحی طول موجی ،وزن و هزینهی ساخت
كمتر (درمقایسه با پرتوشکافهای مکعبی) ،پایداری محيطی باال

 1۴-12بهمن 1395

بيست و سومين كنفرانس اپتيک و فوتونيک و نهمين كنفرانس مهندسی و فناوری فوتونيک ایران
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 ، Y2O3گاز اكسيژن به منظور جلوگيری از نقض استوكيومتری
در هنگام رشد آن به درون چمبره تزریق می شود .الیه نشانی
با انجام پروسههای تحقيقاتی و محاسبه پارامترهای بهينهی
بدست آمده انجام پذیرفت .خالصهای از پارامترهای بهينه در
جدول  1آورده شده است.
جدول )1پارامترهای انباشت الیهها

)wave Lenght(nm
شکل  :1طيفهای باال مربوط به پوشش پرتوشکاف بر طبق محاسبات نرم
افزار طراحی میباشد .این طيفها مربوط به قطبش  ،sقطبش  pو متوسط
قطبش  sو  pدر زاویهی  ۴5درجه است.
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طيف بازتاب پوشش با طيف سنج تبدیل فوریه مادون قرمز
) (FTIRاندازهگيری شد .وجه دوم پوشش ساخته شده به جهت
امکان مقایسهی اطالعات تئوری شکل  1و نتایج تجربی اندازه-
گيری ،ناصاف گردید و سطح صيقل آن از بين برده شد .شکل
 2منحنی بازتاب نسبی مجموعهی ساخته شده نسبت به طال
در زاویه  ۴5درجه در محدودهی طولموجهای مورد نظر را نشان
میدهد.
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 -3نتایج تجربی
الیهنشانی به روش تبخير فيزیکی در محفظهی خالء و توسط
تفنگ الکترونی انجام پذیرفت .شستشو بستره نقشی اساسی در
پایداری پوشش ساخته شده اجرا میكند .بنابراین قبل از الیه
نشانی ،بستره ژرمانيوم به كمک مواد شيميایی و در حضور امواج
فراصوت شسته شده و بالفاصله پيش از الیهنشانی به منظور
حذف كامل آلودگیها ،در محفظهی خالء در برابر بمباران یونی
قرار گرفتند .فشار پایهی محفظه در حين الیه نشانی ۴×10-6
ميلی بار در نظر گرفته شد .نرخ انباشت الیهها و ضخامت توسط
كریستال پيزوالکتریک اندازهگيری شدند .بررسیهای انجام شده
با اجرای چند آزمایش تحقيقاتی نشان داد كه جهت استحکام و
پایداری پوشش و چسبندگی الیهها به هم و بستره و كاهش
تنش ،از یک الیهی واسط اكسيدایتریوم ( )Y2O3با ضخامت
نانومتری در ميان الیهها استفاده شود .همچنين در حين انباشت
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نمودار افقی این طيف ،برحسب طول موج و نمودار عمودی،
درصد بازتاب را نشان می دهد .این طيف ها مربوط به اثرات
سطح اول قطعه است كه طراحی پرتوشکاف بر روی آن انجام
شده است .به عبارت دیگر این طيفها ،اثرات سطح دوم را
نمایش نمیدهند (برسطح دوم قطعهی پرتوشکاف ،در بازهای
كه برای عبور باال طراحی شده است ( 12-8ميکرومتر) ،پوشش
نابازتابنده الیهنشانی میگردد) .همانگونه كه از طرح مشخص
است انتظار میرود كه پرتو نور در برخورد به پرتوشکاف تحت
زاویهی  ۴5درجه ،در بازهی  3/5-5ميکرومتر ،دارای ميانگين
بازتاب  93/3درصد (با فرض جذب اندک) و در بازهی8-12
ميکرومتر دارای ميانگين عبور  97/7درصد (با فرض جذب
اندک) باشد.
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شکل :2طيفهای باال مربوط به اندازهگيری پوشش پرتوشکاف ساخته شده
نهایی میباشد .این طيفهای بازتاب نسبی ،مربوط به قطبش  ،sقطبش  pو
متوسط قطبش  sو  pمیباشد و در دستگاه  FTIRو نسبت به طال در زاویه
 ۴5درجه گرفته شده است.

این نتایج پس از الیه نشانی تک الیهها و استخراج پارامترهای
بهينهی آن ،چندین مرحله بهينهسازی و مهندسی معکوس
طيف و حذف خطاهای متقارن و غيرمتقارن حين انباشت به
دست آمد .با توجه به طيفسنجیهای انجام گرفته ،مشخص
شد كه نور با برخورد تحت زاویه  ۴5درجه ،با ميانگين 93/6
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 ميکرومتر بازتاب میشود و با ميانگين3/5-5 درصد در بازهی
 ميکرومتر عبور میكند و به این ترتيب8-12  درصد در96/1
.این دو ناحيهی طول موجی از یکدیگر تفکيک میشوند
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 نتیجه گیری-4
میتوان با الیهنشانی یک مجموعه چندالیه از مواد با ضرایب
 یک پوشش،شکست باال و پایين و كنترل شرایط انباشت
پرتوشکاف تيغهای در محدودهی فروسرخ ميانی با ميانگين
-12  در96/1  ميکرومتر و ميانگين عبور3/5-5  در93/6 بازتاب
 بررسیها نشان میدهد كه مقادیر به. ميکرومتر توليد كرد8
دست آمده با نتایج بهتری نسبت به پژوهشهای قبلی حاصل
.شده است
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