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طراحی و ساخت مجموعه نابازتابنده دوگانه با پوشش محافظ
ZnSe کربن شبه الماسی بر بسترهی
2دراره

 مهدی داودی،2 امير بهرانوند،1محمد جاننثاری
شركت صنایع الکترواپتيک صاایران1

 دانشکده فيزیک،دانشگاه صنعتی مالک اشتر – مجتمع علوم كاربردی2
 و3-5  الیهی نابازتابندهی دوگانه با پوشش محافظ کربن شبه الماسی برای دو بازهی13  طراحی و ساخت مجموعهی، در این پژوهش-چکیده
 باPECVD  طراحی و به کمک روشهای پرتوی الکترونی وZnSe  این مجموعه بر بسترهی. میکرومتر در زاویهی عمود گزارششده است12-8
 ویژگی. میلیبار و در دو مرحله الیهنشانی شده است10-6 استفاده از ضخامتسنج کریستالی و اپتیکی در محفظههای با خالء پایهی از مرتبهی
 درصد2/5  پایداری محیطی و استحکام مکانیکی باال (به علت پوشش محافظ کربن شبه الماسی) به همراه متوسط بازتاب،ممتاز این مجموعه
. مه نمکی و حاللیت را بهخوبی گذرانده است، رطوبت، سایش، این مجموعه آزمونهای چسبندگی. میکرومتر میباشد8-12  و3-5 در بازههای
.PECVD ، الیه نشانی تبخير فيزیکی،  كربن شبه الماسی، دوگانه، نابازتابنده-كليد واژه

Design and fabrication of a dual band antireflection stack by DLC protective
coating on ZnSe substrate
Mohammad Jannesari1, Amir Behranvand2, Mahdi Davoudi Darareh2
Sa-Iran Electro-Optic Industries Company1
Department of Physics, Factuality of Science, Malek-Ashtar university of Technology2
Abstract- In this research, we have reported the design and fabrication of a dual band antireflection 13 layers stack by DLC
protective coating for 3-5 and 8-12 μm and for incident angle. This stack has deposited on ZnSe substrate in two stages at a
pressure about 10-6 mbar by using Electron gun and PECVD methods. Optical and crystal monitoring have been used to control
the thickness of the layers. High advantages of this stack are high environment durability, mechanical hardness (for DLC
protective coating) and 2.5% mean reflection in the ranges of 3-5 and 8-12 μm. Adhesion, abrasion, humidity, salt fog and
solubility of this stack were studied. The final stack has successfully passed the mentioned tests.
Keywords: antireflection, dual band, Diamond Like Carbon, PVD, PECVD.
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جو زمين در دو بازهی طولموجی  3-5و  8-12ميکرومتر،
دارای بيشترین ميزان عبور و كمترین مقدار جذب نسبت به
بقيه نواحی مادونقرمز است .بنابراین سامانههای اپتيکی با
قابليت عبوردهی دو طيف ،توانایی آشکار سازی و بازده
اپتيکی باالتری را نسبت به سامانههای اپتيکی تک طيفی
دارند .قطعات اپتيکی دو طيفی در ساخت سامانههای عکس
برداری در دو ناحيهی طيفی ،مورد استفاده قرار میگيرند
[ .]1از جمله موادی كه دارای عبوردهی خوبی در ناحيهی
 12-3ميکرومتر میباشند ،میتوان به ،Ge ،KBr ،ZnSe
 GaAsاشاره نمود .در این ميان ،بسترهی خام  ZnSeبه علت
عبوردهی  %72در بازهی  3-12ميکرومتر (بازتاب  %17نور
فرودی از یک سطح) و ضریب شکست ( 2/۴در 10
ميکرومتر) ،به عنوان زیرالیه انتخاب شد [ .]2یکی از
مشکالت اساسی بسترهی  ،ZnSeنداشتن استحکام مکانيکی
در برابر سایش میباشد .همچنين بازتاب پرتوی نور فرودی از
سطح آن ،منجر به كاهش بازده قطعه و در نتيجه سامانه
اپتيکی میشود [ .]3راهکار مناسب ،استفاده از مجموعهی
الیه نازک است كه عالوه بر افزایش استحکام مکانيکی سطح،
در دو بازهی طولموجی  3-5و  8-12ميکرومتر شفاف بوده
و یک ساختار نابازتابنده را ایجاد نماید.
استحکام مکانيکی و شفافيت اپتيکی مواد ،در ناحيهی مادون
قرمز با یکدیگر در تعارض هستند .برای داشتن استحکام
مکانيکی ،نياز به اتمهایی با وزن اتمی كم و پيوندهای اتمی
و مولکولی قوی وجود دارد در صورتی كه برای ایجاد
شفافيت اپتيکی در این ناحيه ،نيازمند جرم اتمی بسيار كم و
پيوندهای اتمی و مولکولی ضعيف هستيم .بنابراین دستيابی
به الیهی نوری با استحکام مکانيکی و شفافيت نوری باال در
ناحيهی مادونقرمز ،یک چالش فنی محسوب میشود [.]۴
الیهی  DLCبهعنوان الیهی محافظ برای قطعاتی مورد
استفاده قرار میگيرد كه در محيطهایی با ميزان سایش باال
قرار دارند DLC .با ضریب شکست ( 1/93در طولموج 10
ميکرومتر) دارای ویژگیهایی از جمله استحکام مکانيکی و
مدول یانگ باال ،ضریب اصطکاک پایين ،عبوردهی باال در
ناحيهی مادونقرمز ،آبگریزی و مقاومت زیاد در مقابل مواد
اسيدی و بازی با غلظت باال است .با استفاده از این الیه (با
توجه به شفافيت نوری در ناحيهی مادونقرمز) به عنوان
یکی از الیههای مجموعهی فيلم نازک ،میتوان یک ساختار

 -2طراحی
با طراحی یک مجموعهی چندالیهای از دو ماده با ضریب
شکست باال و پایين كه به صورت یک در ميان با ضخامت-
های متفاوت بر بستره قرار میگيرند میتوان انعکاس كمينه
را در دو گسترهی موردنظر فراهم نمود و یک ساختار
نابازتابنده ایجاد كرد [ .]۴تعداد الیههای مجموعهی
نابازتابنده ،به ميزان عبور مورد نظر و اختالف ضرایب
شکست دو ماده بستگی دارد .هر چه اختالف ضریب شکست
دو ماده بيشتر باشد ،پهنای ناحيهی ضدبازتاب نيز بيشتر
میشود .در صورتی كه چينش و ضخامت الیهها مناسب
نباشد ،نوسانات مضری در طرح ایجاد میشود .برای
جلوگيری از ایجاد تنشهای باقيمانده در الیهها ،الزم است
كه الیهها (به غير از  ،)DLCدر یک فرآیند بر روی یکدیگر
الیهنشانی شوند .ویژگیهای مجموعهی نابازتابنده را میتوان
با نرمافزارهای شبيهسازی الیهی نازک بررسی نمود .این نرم-
افزارها به روش ماتریسی بنا شدهاند ،با استفاده از این نرم-
افزارها میتوان ویژگیهای عبور ،انعکاس و غيره را از
ماتریس حاصل ضرب همهی ماتریسها محاسبه و با تغيير
ضخامت هر الیه ویژگی مورد نظر را بهينه نمود.
اولين مرحله در طراحی و ساخت یک مجموعهی نابازتابنده،
انتخاب دو ماده با ضرایب شکست باال و پایين میباشد كه
باید در دو ناحيهی مورد نظر شفاف بوده و از نظر سطح تنش
و ضریب انبساط حرارتی در وضعيت مناسب باشند .از سوی
دیگر ،مواردی مانند نرخ انباشت ،دمای الیه نشانی ،فشار
اوليهی خالء ،فشار اكسيژن و تميزكاری بستره ،نقش كليدی
در بهبود شرایط الیهنشانی ایفا میكنند .با توجه به مطالب
گفته شده ،از دو ماده ژرمانيوم به عنوان مادهی ضریب
شکست باال ( ۴/۴-0/3در بازه  2-16ميکرون) و ایتریوم
باریوم فلوراید با فرمول تجاری  IR-F625بهعنوان مادهی با
ضریب شکست پایين ( 1/۴در طولموج  10ميکرون)
استفاده شد كه هر دو دارای پایداری محيطی و مکانيکی
خوبی هستند .به كمک نرم افزار طراحی الیههای نازک
مکلئود و ابزارهای مختلف آن ،طراحی و بهينهسازی الزم
انجام شد .این پوشش نابازتابنده به صورت شش الیه از مواد
ژرمانيوم و  IR-F625به دست آمد كه طرحوارهای از آن در
شکل  1نمایش داده شده است.
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شکل  .1طرحوارهای از قطعهی اپتيکی طراحی شده.

به منظور افزایش چسبندگی و كاهش تنش مجموعهی الیه
نازک ،از الیهی واسط  Y2O3استفاده شده است .این ماده در
سطح مقطع ميان همهی الیهها (به جز ميان الیههای DLC
و ژرمانيوم) و نيز الیه و بستره ،به ميزان پنج نانومتر الیه-
نشانی شده است.
برای بهبود سختی و پایداری پوشش ،الیهی محافظ  DLCبر
روی ساختار نابازتابنده ،طراحی شده است .ضخامت این الیه،
به گونهای است كه عالوه بر بهبود خواص مکانيکی ،باعث
كاهش عبور نشود .برای این منظور ،در حين طراحی
ضخامت الیهی  DLCرا در مقدار  70 nmثابت نگه داشته و
ضخامت بقيهی الیهها را بهينه شد.
 DLCدارای مشکل چسبندگی كم به اغلب الیهها است [.]5
به منظور افزایش چسبندگی به ساختار نابازتابنده ،باید از
الیهی ميانی و چسبنده استفاده نمود .پارامترهای موثر در
چسبندگی الیهها شامل ساختار شبکهای ،تطابق در ثابت-
های شبکه ،انرژی آزاد سطح ،روش الیهنشانی و غيره می-
باشد .همچنين الیه ميانی مورد نظر باید در  3-5و 8-12
ميکرومتر شفاف باشد .با توجه به مطالب گفته شده ،الیهی
واسط ژرمانيوم به ضخامت  25 nmبر روی ساختار نابازتابنده
الیه نشانی شده است.
محاسبات نرمافزاری نشان میدهد كه با الیهنشانی چنين
مجموعهای ،طيف بازتابی از بستره  ZnSeبه صورت شکل 2
خواهد بود .از اطالعات آورده شده مشخص است كه متوسط
بازتاب  17درصدی بسترهی خام  ،ZnSeپس از طراحی
مجموعهی نابازتابنده ،به طور متوسط در  3/5-5و 8-12
ميکرومتر ،به كمتر از  3درصد كاهش مییابد.

شکل  .2طيف عبور و بازتا ب ساختار نابازتابنده به همراه پوشش محافظ
كربن شبه الماسی بر روی فقط یک وجه از بسترهی  ،ZnSeحاصل از
نرمافزار شبيهسازی فيلم نازک در مقایسه با طيف بازتاب بسترهی خام
.ZnSe

 -3فرآیند ساخت
الیهنشانی مجموعه نابازتابنده به روش تبخير فيزیکی
( )PVDو الیه  DLCبه روش  PECVDانجام شده است .الیه
نشانی  ،PVDدر محفظهی خالء توسط تفنگ الکترونی و
الیهنشانی  ،Y2O3در فشار جزئی اكسيژن انجام پذیرفت .قبل
از الیهنشانی ،بستره با استون و به كمک امواج فراصوت
تميزكاری و بالفاصله قبل از الیهنشانی به منظور حذف كامل
آلودگیها ،در محفظهی خالء در معرض تخليه تابان قرار
داده شد .خالء پایهی محفظه در حين الیهنشانی 9×10-6
ميلیبار در نظر گرفته شده است .ضخامت و نرخ انباشت
الیهها توسط كریستال پيزوالکتریک و ضخامتسنج اپتيکی
اندازهگيری شدند .الیهنشانی با انجام فرآیندهای تحقيقاتی و
محاسبه پارامترهای بهينه الیهنشانی انجام پذیرفت .خالصه-
ای از پارامترهای بهينه ،در جدول  1آورده شده است .الزم
به ذكر است كه فاكتور تصحيح در پارامترهای ارائه شده در
نظر گرفته شدهاست.
جدول  .1پارامترهای الیهنشانی ساختار نابازتابنده
دما
() ̊ C
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پس از اتمام فرآیند الیه نشانی ساختار نابازتابنده ،الیهی
 DLCبه روش  PECVDو با گاز اوليهی متان و پالسمای
آرگون و با پارامترهای موجود در جدول  2الیه نشانی شد.
فرآیند ساخت ،پس از بهينهسازی تکرار شده و همانطور كه
در شکل  3مشاهده میكنيد ،در نهایت مقدار متوسط بازتاب
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در بازههای  3/5-5و  8-12ميکرومتر ،از  21درصد به 2/5
درصد رسانده شده است.

چسب ،هيچ نشانی از كنده شدن پوشش ،مشاهده نشده
است.

جدول  .2پارامترهای الیهنشانی .DLC

جدول  .3آزمونهای مرتبط با پایداری محيطی قطعهی اپتيکی.

7/3

در شکل  ،۴طيف بازتاب قطعهی اپتيکی ساخته شده در دو
بازهی  3/5-5و  8-12ميکرومتر به طور مجزا نمایش داده
شدهاست .پوشش نابازتابنده و  DLCفقط در یک وجه بستره
الیهنشانی شده است و برای اندازهگيری طيف بازتاب قطعهی
اپتيکی ساخته شده ،وجه دوم بستره را ناهموار نموده تا
امکان مقایسه طيف اندازهگيری شده با نتایج حاصل از
شبيهسازی فراهم شود.

نتيجه



آب

آب نمک









این آزمونها در آزمایشگاه محيطی شركت الکترواپتيک
اصفهان مطابق با استانداردهای نظامی انجام شده است.

شکل  .۴طيف بازتاب قطعهی اپتيکی ساخته شده كه به طور مجزا در
بازهی  8-12ميکرومتر (خط پر) و بازهی  3/5-5ميکرومتر (خطچين)
نمایش داده شدهاست.

 -4نتیجه گیری
شکل ( .3خط پر) طيف بازتاب اندازه گيری شده با دستگاه  FTIRو به
روش انعکاس نسبی (نسبت به الیه نشانی طال) در مقایسه با طيف بازتاب
حاصل از نرمافزار شبيهسازی فيلم نازک (خط چين).

این پوشش عالوه بر داشتن طيف بازتابی مناسب در دو بازه-
ی  3/5-5و  8-12ميکرومتر ،از پایداری محيطی خوبی
برخوردار بوده و آزمونهای رطوبت (قرار دادن قطعه در
چمبرهی با رطوبت  %99و دمای  ،)70 ºCحالليت در آب و
در آب نمک (قرار دادن قطعه به مدت  2۴ساعت در محلول
آب مقطر و نمک) ،شوک دمایی (قرار دادن قطعه در هر یک
از دماهای  -62و  71درجهی سانتيگراد به مدت  2ساعت و
سپس در دمای محيط) و سایش را با موفقيت گذرانده و
اثری از ترک ،خراش و پوست انداختن مشاهده نشده است،
خالصهای از آزمونهای انجام شده در جدول  3نمایش داده
شده است .همچنين این پوشش از چسبندگی بسيار خوبی
برخوردار است به گونهای كه با چسباندن و كندن سریع

با الیهنشانی یک مجموعهی نابازتابندهی دو گانه به همراه
 DLCمیتوان ،متوسط بازتاب را در دو بازهی  3/5-5و -12
 8ميکرومتر به مقدار  2/5درصد كاهش و مقاومت مکانيکی
یک قطعهی اپتيکی مانند  ZnSeرا به طور قابل مالحظهای
افزایش داد .این پوشش آزمونهای شوک دمایی ،رطوبت،
سایش ،چسبندگی ،مه نمکی ،حالليت در آب و در آب نمک
را مطابق با استاندارد نظامی به خوبی گذرانده است.
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