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 نانومتر1550 طراحي و ساخت پرتوشکاف مکعبي براي گسترهي مرئي و طول موج
 عليرضا فيروزيفر و محمد محمود ورپایي، جواد شاهمحمدي،مهدي مردیها
 ایران، اصفهان، صنایع اپتيک اصفهان،گروه پژوهشي الیههاي نازک
 پیش از اليه نشاني طراحي و شبیه سازي. لیزري گزارش شده است- در اين پژوهش طراحي و ساخت پرتو شکاف مکعبي مرئي- چکیده
 اليه نشاني به روش تبخیر فیزيکي در خال با استفاده از تفنگ الکتروني انجام شد و با اليه نشاني تک اليه ها.توسط نرم افزار انجام شد
 اليه اي بر وتر منشور اليه نشاني گرديد و پس از21  مجموعه ي اليه نازک.بهترين شرايط انباشت و ضريب شکست مواد به دست آمد
 براي طول92%  طیف عبور نهايي مقدار.چسباندن منشورها به يکديگر با به کار بردن طیف سنج دو پرتويي از پرتوشکاف طیف سنجي شد
. را براي بازه ي طول موجي مرئي نشان داد30% موج لیزري و
.خال

 محفظهي، الیه نشاني، پرتو شکاف مکعبي-كليد واژه

Design and fabrication of cube beam splitter for visible range and 1550nm
wavelength
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Abstract- In this research Design and fabrication of cube beam splitter, has been reported. Designing and simulation performed
with Essential Macleod software before deposition. Deposition was performed using physical vapor deposition with electron gun.
Refractive indices and optimized deposition conditions of materials achieved with single layer deposition. 21 layers thin film
stack deposited on hypotenuse of prism. Then prisms cemented to each other and transmission spectra of beam splitter measured
using a dual-beam spectrophotometer. Finally transmission spectrum showed 92% for 1550 wavelength and 30% for visible
wavelength rang.
Keywords: Cube beam splitter, Deposition, Vacuum chamber.
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 -1مقدمه

شکل  :۱نمودار طرحوار پرتوشکاف مکعبي.

الیه نازک با هوا ارتباط ندارد .در حقيقت در پوششهاي
دیگر ،الیههاي نازک به ترتيب بر بستره الیهنشاني ميشوند و
در پایان آخرین الیه در معرض هوا خواهد بود .اما در
پرتوشکافهاي مکعبي منشورها به یکدیگر چسبانده ميشوند
و بنابراین هنگامي كه قطعهي نهایي مورد استفاده قرار مي-
گيرد پوشش پرتوشکاف محصور بين دو محيط با ضریب
شکست مساوي است (در اینجا شيشه اپتيکي BAK4با
ضریب شکست  )۱/57و از آنجا كه كاركرد مجموعهي الیه
نازک به شدت به ضریب شکست بستره و محيط فرودي
وابسته است ،طراحي و ساخت این پرتوشکافها دشوار مي-
شود [۱و .]۴الزم به ذكر است كه ضریب شکست چسبهاي
مخصوص چسباندن قطعات اپتيکي پس از خشک شدن برابر
شيشههاي اپتيکي ميباشد .بنابراین ميتوان با تقریب بسيار
خوبي مجموعهي الیه نازک را محصور بين دو محيط شيشه-
اي در نظر گرفت.

 -2-1گزينش مواد مناسب اليه نشاني
پيش از آنکه طراحي انجام شود باید مواد مناسب براي الیه-
نشاني برگزیده شود تا بر اساس ثوابت اپتيکي آن طراحي
مجموعه انجام شود .نخستين شرط براي گزینش مواد،
شفافيت در طول موجهاي مرئي و طول موج ليزري ۱550
نانومتر است .همچنين این مواد باید چسبندگي مناسبي به
بستره و به یکدیگر داشته باشند و در شرایط محيطي مورد
استفاده از مقاومت قابل قبولي برخوردار باشند .اختالف
ضریب شکست بين دو ماده پارامتر مهمي در تعيين پهناي
ناحيهي بازتاب باال و ميزان بازتاب در گسترهي مرئي و عبور
در طول موج ليزري است[۱و.]۲
با توجه به ملزومات ذكر شده مواد اكسيد سيليسيوم به
عنوان مادهي با ضریب شکست پایين و اكسيد تيتانيوم به
عنوان مادهي با ضریب شکست باال انتخاب شدند.

 -2-2شبیه سازي نرم افزاري

 -2طراحي مجموعه
پرتوشکافهاي مکعبي تفاوت ویژهاي با دیگر الیههاي نازک
اپتيکي دارند و آن باعث ميشود كه كار طراحي و ساخت
آنها دشوارتر گردد .این تفاوت به این دليل است كه برخالف
سایر پوششهاي اپتيکي در این نوع پرتوشکافها مجموعهي

Cube beam splitter

۱

نخستين گام براي ساخت هر پوشش اپتيکي یک طراحي
دقيق و قابل اجرا ميباشد كه به نحو مناسبي شبيه سازي
شده باشد .یک طراحي خوب هم نتيجهي اجرایي خوبي دربر
خواهد داشت و هم زمان و هزینهي ساخت را كاهش مي-
دهد .در پوششهایي مانند این نوع پرتوشکافها كه تعداد
الیهها معموالً زیاد است اهميت هزینه و زمان بيشتر نمایان
ميشود چرا كه طراحي نه چندان خوب ،تعداد اجراهاي
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پرتوشکافها ابزارهاي اپتيکي هستند كه كاربردهاي
گستردهاي در ساخت انواع ابزارها و سامانههاي اپتيکي و
الکترواپتيکي دارند .این ابزارها ميتوانند به صورت تيغهاي یا
مکعبي ۱ساخته شوند كه هر یک ویژگيهاي خاص خود را
دارند[ .]۱پرتو شکافهاي مکعبي یکي از اجزاي بسيار
پركاربرد در سامانههاي اپتيکي ميباشند .این پرتوشکافها از
دو منشور متساويالوجوه كامالً مشابه ساخته ميشوند كه از
سمت وتر به یکدیگر چسبانده ميشوند بنابراین قطعهي
نهایي به شکل یک مکعب خواهد بود .پيش از آنکه منشورها
به یکدیگر چسبانده شوند باید پوششهاي الیه نازک مورد
نياز بر روي آنها الیهنشاني شود .پوشش پرتوشکاف كه
اصليترین پوشش در ساخت این قطعه است و در حقيقت
كار اصلي را انجام ميدهد بر روي وتر یکي از منشورها الیه-
نشاني ميشود و وتر منشور دوم بدون پوشش باقي ميماند.
بسته به نوع سامانهي مورد استفاده ممکن است هر دو ساق
هر دو منشور (چهار وجه مکعب) با پوشش نابازتابندهي
خاصي الیهنشاني شود یا تنها دو یا سه وجه الیهنشاني
گردند .در هر حال تمام الیهنشانيها باید پيش از چسباندن
دو منشور به یکدیگر انجام شوند .نمودار طرحوار پرتوشکاف
مکعبي موردنظر این پژوهش در شکل ( )۱نشان داده شده
است.
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شکل  :۲طيف عبور مجموعهي الیه نازک طراحي شده كه توسط نرم-
افزار شبيه سازي و ارائه شده است.

 -3ساخت مجموعه
در این پژوهش الیهنشاني به روش تبخير فيزیکي در
محفظهي خأل و در حضور فشار جزئي اكسيژن ،توسط تفنگ
الکتروني انجام پذیرفت .قبل از الیهنشاني ،قطعات به كمک

Target

۲

امواج فراصوت شستشو شدند و بالفاصله قبل از الیهنشاني به
منظور حذف كامل آلودگيها ،در محفظهي خأل در معرض
بمباران یوني قرار گرفتند .فشار پایهي محفظهي الیهنشاني
 5×6-۱0ميليبار در نظر گرفته شد .ضخامت و نرخ انباشت
الیهها با به كاربردن كریستال پيزوالکتریک اندازهگيري
شدند.

 -3-1اليه نشاني تک اليهها
همانطور كه ميدانيم در الیهنشاني به روش فيزیکي شرایط
الیهنشاني بر ثوابت اپتيکي و ویژگيهاي محيطي مجموعه
الیه نازک نهایي بسيار موثر است .همچنين پارامترهاي
دیگري نظير هندسهي دستگاه الیهنشاني یا نوع مواد اوليهي
مورد استفاده نيز بر این موارد تاثير دارند[ .]۲بدین ترتيب،
به منظور دستیابي به بهترین شرایط انباشت و مقدار ضریب
شکست دقيق الیهها پيش از آغاز به الیهنشاني مجموعه ،تک
الیههایي از هر یک از مواد الیهنشاني شد .با چندین بار
بهينهسازي و الیهنشاني مجدد تک الیهها ،بهترین شرایط
انباشت به دست آمد كه در جدول ( )۱آورده شده است.
جدول  :۱شرایط الیهنشاني بهينه شده براي هر یک از مواد بکار رفته در
ساخت پرتوشکاف مکعبي.

نرخ رشد
()nm/s

ماده

دماي الیه فشار جزئي اكسيژن
نشاني((×۴-۱0m bar) )°C
۲30

۱/5

0/5

SiO2

۲30

۱/۱

0/3

TiO2

همچنين با تحليل طيف بازتابي و با بکار بردن رابطهي ()۱
ميتوانيم ضریب شکست الیهها را محاسبه نمایيم[ .]۱با
استفاده از ضرایب شکست واقعي و بکارگيري آنها در طراحي
اوليه و بهينهسازي مجدد آن ،ضخامتهاي نهایي و دقيق
براي الیهنشاني مشخص ميشوند.
()۱

nf = ((1+(R)1/2) / (1-(R)1/2))1/2 ns1/2

در رابطهي ( nf )۱ضریب شکست تک الیه ns ،ضریب
شکست بستره و  Rميزان بازتابش در نقطهي اكسترمم است.

 -3-2اليهنشاني مجموعهي اليه نازک
از آنجا كه هدف این پژوهش ساخت پرتوشکاف براي
استفاده در یک سامانهي اپتيکي است ميبایست وجوه آن
نيز با الیههاي نازک نابازتابنده الیهنشاني ميشدند تا كارایي
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آزمایشي را تا رسيدن به نتيجهي مطلوب زیاد ميكند و این
یعني افزایش زمان و هزینه[.]۴
نرم افزار مورد استفاده براي طراحي الیههاي نازک اپتيکي،
نرمافزار  Essential Macleodاست كه در زمرهي نرمافزارهاي
كم نظير طراحي ميباشد.
هدف از این پژوهش طراحي و ساخت یک پرتوشکاف مکعبي
مرئي -ليزري است بطوریکه بازهي طول موجي مرئي را در
پرتوي بازتابي و تک طول موج ليزري  ۱550نانومتر را در
پرتوي عبوري از یکدیگر جدا كند .ميزان بازتابش بازهي
مرئي دست كم 70درصد و عبور طول موج ليزري دست
كم 90درصد مورد نظر ميباشد.
از آنجا كه این پرتوشکاف در دو بازهي طول موجي كار مي-
كند طراحي آن قطعاً با الیههاي غيرچارک موج خواهد بود و
بهترین راه تعریف یک هدف ۲و سپس بهينهسازي آن توسط
الگوریتمهاي موجود در نرم افزار است.
براي طراحي چنين پرتوشکافي باید تعداد زیادي مجموعهي
الیه نازک طراحي و بهينهسازي نمود و پس از مقایسهي آنها
بهترین مورد را برگزید[ .]5آنچه كه در نهایت به عنوان
بهترین طراحي به آن دست پيدا كردیم یک مجموعهي ۲۱
الیهاي است .طيف عبور این مجموعه كه توسط نرم افزار
ارائه شده ،در شکل ( )۲آورده شده است.
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 -4نتیجهگیري
ميتوان با الیهنشاني یک مجموعهي چندالیه از مواد دي-
الکتریک با ضرایب شکست باال و پایين و نيز از طریق كنترل
شرایط انباشت ،پرتو شکاف مکعبي مرئي – ليزري ساخت.
ضخامت الیهها و یکنواختي آنها تاثير زیادي در كاهش افت
و خيزها دارد و در صورتي كه بتوان با بکار بردن تجهيزات
پيشرفته دقت این موارد را افزایش داد نمونههاي با كيفيت
بهتري ميتوان الیهنشاني كرد .اختالف ضریب شکست بين
دو ماده پارامتر مهمي در افزایش ميزان عبور در گسترهي
عبوري و پهناي گسترهي بازتابي است كه باید با بهينهسازي
شرایط انباشت به آن دست یافت.
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شکل :3طيف عبور اندازهگيري شدهي پرتوشکاف ساخته شده.
نمودارهاي قرمز و آبي به ترتيب قطبشهاي  Pو  Sو نمودار سبز قطبش
ميانگين ميباشد.
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پرتوشکاف بيشتر گردد .بدین منظور پيش از الیهنشاني
پوشش پرتو شکاف بر وتر منشور ،ساقهاي هر دو منشور با
پوشش نابازتابندهي دو باندي الیهنشاني شدند كه نحوهي
ساخت آن در این نوشتار نميگنجد .پس از الیهنشاني
مجموعهي الیه نازک و بعد از اینکه دماي بستره به دماي
محيط رسيد نمونه از دستگاه خارج شد و با چسب مخصوص
چسباندن قطعات اپتيکي به منشور دوم چسبانده شد.
آخرین مرحله خشک شدن چسب با تابش پرتوهاي فرابنفش
است و پس از آن پرتو شکاف مکعبي آماده است .طيف عبور
نمونه توسط دستگاه طيفسنج دو پرتویي اندازهگيري شد .با
توجه به اینکه پرتوي نور با زاویهي  ۴5درجه به پوشش پرتو
شکاف برخورد ميكند ،طيفسنجي باید بطور جداگانه براي
هر دو قطبش انجام شود و سپس ميانگين قطبشها محاسبه
گردد .شکل ( )3نمودار به دست آمده از طيفسنجي پرتو
شکاف را نشان ميدهد .همانطور كه مشاهده ميشود ميزان
عبور در طول موج  ۱550نانومتر بيش از  9۲%و در بازهي
طول موجي مرئي حدود  30%ميباشد كه بيانگر بازتابش
حدود  70%در این بازه است .این طيف پس از چندین بار
الیهنشاني و بهينهسازي مجدد به دست آمده است و
همانطور كه نمودار نشان ميدهد با دقت نسبتاً خوبي بر
نمودار طراحي منطبق است .وجود افت و خيز در بازهي طول
موجي مرئي اندكي انحراف از طراحي را نشان ميدهد .با
توجه به بررسيهاي انجام شده این امر دالیل مختلفي دارد
كه مهمترین آن خطاي ضخامت الیهها در فرآیند الیهنشاني
و همچنين نایکنواختي ضریب شکست الیهها ميباشد كه
معموالً در الیهنشاني با دستگاههاي معمولي و به روش تبخير
با تفنگ الکتروني وجود دارد و در مجموعههاي با تعداد الیه-
ي زیاد بيشتر نمایان ميشود [.]3
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