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اثر زبری سطح بر روی آستانه تخریب لیزری الیههای فلزی نقره
1جهانبخش

، نازلی؛ مشایخی، صادق؛ رحيم زاده، مهدی؛ ميری، علی؛ انارکی،مشایخی اصل
مرکز ملی علوم و فنون ليزر ایران1

 با، برای این کار چهار الیه فلزی نقره. مورد مطالعه قرار گرفت،چکیده – در این تحقیق اثر زبری سطح بر آستانه تخریب ناشی از لیزر
 ضخامت هر کدام از الیهها. با روش کندوپاش مگنترونی رشد داده شدند، الیههای نازک نقره.زبریهای مختلف مورد استفاده قرار گرفت
 به دستAFM  انجام گرفت و زبری سطح نیز توسط میکروسکوپZeiss  بررسی کیفیت سطح نمونهها با میکروسکوپ نوری. بود150 nm
 نتایج به دست آمده نشان داد که. انجام شدNd:YAG ،250 W  در انتها نیز آزمون آستانه تخریب لیزری با استفاده از لیزر پیوسته.آمد
.زبری سطح اثر مستقیمی ب ر مقدار آستانه تخریب لیزری دارد و زبری باال باعث کاهش آستانه تخریب میشود
 نقره، کندوپاش مگنترونی، آستانه تخریب ناشی از ليزر، الیههای فلزی، زبری سطح-کليد واژه
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Abstract- In this research the effect of roughness was investigated on Laser Induced Damage Threshold. For this work, four
silver layers with different roughness were used. Thin silver layers were deposited by magnetron sputtering method. The
thickness of all samples was 150nm. The surface quality of mirrors was investigated by Zeiss optical microscope and then,
their morphologies were study by AFM microscope. Finally, Laser Induced Damage Threshold (LIDT) test was performed
for all Ag mirrors by 250W, CW, Nd:YAG laser. The results show that surface roughness has direct effect on amount of
LIDT, and high amount of roughness will decrease the damage threshold.
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مقدمه

Em  cons tan t

()3
 Eميدان الکتریکی آستانه و  σزبری  rmsسطح است .در
حالت کلی توان  mدر رابطه  3در حدود  0.5قرار داده
میشود][6

مقاومت فيلترهای اپتيکی در برابر تخریب ليزری یکی از
موضوعات بسيار مهم در حوزههای الیه نازک ،ليزر و
اپتيک است .با این حال بهبود این مقاومت غالباً کاری
دشوار است ،که دليل آن تعدد پارامترهای تأثيرگذار در
فرآیندهای الیه نشانی و نيز ساخت زیرالیه است] [3در
مسير توسعه سيستمهای توان باالی ليزری ،قطعات
اپتيکی با پایداری کم و تخریب زود هنگام ،یک عامل
منفی در این گونه سيستمها محسوب میشوند].[4
سطح بيرونی مواد اپتيکی ،به دليل آنکه گذاری ساختاری
بين حجم ماده اپتيکی و محيط پيرامون آن است ،امکان
تخریب باالیی دارد].[5
فلز نقره از جمله فلزات با آستانه تخریب باال میباشد که
دارای زبری سطح نسبتاً پایينی میباشد .این فلز از دسته
فلزهای با بازتاب بسيار باال در ناحيه مریی و فروسرخ
است .فلز نقره کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف
اپتيک ،الکترونيک ،هوانوردی و علوم فضایی ،دفاعی و ...از
جمله در موجبرهای اپتيکی و الیههای نازک دارد].[2

 -3آمادهسازی زیرالیهها

 -3انجام الیه نشانی

 -2مباحث نظری
 Raیکی از مهمترین پارامترهای مورد استفاده برای تعيين
بافت سطح است Ra .در حقيقت متوسط انحراف از خط
ميانی(ميانگين ارتفاع در پيکسل های مختلف) است.
مقدار آن از رابطه زیر به دست میآید:
()1

برای انجام الیه نشانی نقره بر روی زیرالیهها از روش
کندوپاش مگنترونی استفاده شد .در هر مرحله سه زیر
الیه درون دستگاه قرار داده شد و در هر مرحله از یک
توان مشخص برای انجام الیه نشانی استفاده شد .هدف از
این کار ایجاد زبریهای مختلف بر روی سطح الیهها بود.
 4مرحله الیه نشانی با چهار توان مختلف انجام گرفت و
سعی بر آن شد تا تمامی پارامترهای دیگر بدون تغيير
باقی بماند .مشخصات مربوط به الیه نشانی در جدول
شماره  1آورده شده است.

L

Ra  ( 1 ) z( x )dx
L 0

که در این رابطه ) z(xتابعی برای بيان نقطه به نقطه
انحرافها بين پروفایل اندازهگيری شده و خط مرجع
ميانی است [1].تحقيقات تجربی پيشنهاد میکنند که
زبری  ،rmsریشه ميانگين مربعی توزیع سطح است ،که به
 Raبسيار شبيه است .مقدار  Rrmsاز رابطه زیر به دست
میآید:
()2

  z( x, y ) dxdy
2

جدول :1پارمترهای الیهنشانی چهار الیه نقره
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پارامتر  )Rq( Rrmsدر صنعت اپتيک کاربرد فراوانی دارد ،و
به طور کلی هرقدر مقدار آن کمتر باشد ،نور پراکنده شده
نيز کمتر میشود].[1
آستانه تخریب سطوح اپتيکی با زبری سطح از طریق
رابطه تجربی زیر مرتبط هستند:
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زیر الیه های مورد استفاده در این تحقيق از جنس
بودند .برای تميزکاری ،در ابتدا زیرالیهها توسط استون
شستشو شدند و در ادامه به مدت  10دقيقه درون اسيد
 HCl 10%قرار داده شدند و سپس درون محلول سود
شستشو شدند .در ادامه فرآیند تميزکاری ،زیرالیهها به
مدت  5دقيقه درون اسيد نيتریک  35%قرار داده شدند و
در مرحله بعد درون محلول آب و الکل  50%شستشو
شدند و در نهایت درون ظرف آب  DIقرار داده شده و به
مدت  15دقيقه ،در دمای  65درجه در دستگاه
التراسونيک قرار گرفتند ،و در انتها توسط آب  DIمجدد ًا
شستشو شده و با باد نيتروژن خشک شدند .زیرالیهها در
فواصل بين تمامی مراحل فوق با آب  DIشستشو داده
شدند.
BK7
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350 W

در ادامه طيف نمونهها توسط طيفسنج نوری به دست
آمد که در شکل  1مشاهده میشود.

جدول :2پارامترهای زبری نمونههای نقره
شکل :1طيف یازتاب الیههای نقره

 -4آنالیزهای پس از الیه نشانی
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همانگونه که مشاهده میشود با افزایش توان ،زبری نيز
افزایش یافته است.

 4-1آنالیز AFM

برای به دست آوردن زبری سطح الیهها از آناليز
استفاده شد .پارامترهای  Raو  Rrmsهر چهار نمونه به
همراه پروفایل عرضی آنها نيز به دست آمد که در شکل2
و جدول  2آورده شده است.
AFM

 4-2آزمون آستانه تخریب ناشی از لیزر
برای انجام آزمون  ،LIDTباریکه ليزر پس از خروج از ليزر
توسط یک سيستم کانونیساز بر روی نمونه هدف کانونی
شده و با افزایش تدریجی توان ،تخریب نمونهها توسط
ميکروسکوپ آنالین بررسی شد .باریکه ليزر پس از خروج
از ليزر و عبور از یک عدسی کانونیساز ،با باریکهشکن (با
بازتاب  )7/7%برخورد کرده و نور بازتابيده به سمت توان-
سنج هدایت شد تا توان و چگالی سطحی و خطی توان در
زمان تخریب محاسبه شود .تصاویر مربوط به تخریب الیه-
های نقره که با ميکروسکوپ نوری به دست آمده است ،در
شکل 5مشاهده میشود.
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شکل :5تخریب سطح الیههای نقره

در جدول  3چگالیهای سطحی و خطی تخریب نمونه-
های نقره آورده شده است.
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شکل :2تصاویر دو بعدی مورفولوژی سطح نمونههای نقره
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جدول :3چگالیهای سطحی و خطی تخریب الیههای فلزی نقره
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گفت که پارامتر زبری یکی از پارامترهای اثرگذار در مقدار
آستانه تخریب ليزری الیههای فلزی میباشد .زبری کمتر
بازتابهای اضافی کمتر و در نتيجه ضریب جذب پایينتر
را به همراه دارد .و میتوان نتيجه گرفت که الیههای با
زبری کمتر ،آستانه تخریب باالتری دارند.

آستانه تخریب وابستگی بسيار زیادی به پارامترهای سطح
الیه دارد .فلزی که زبری باالیی دارد ،آستانه تخریب
پایينتری دارد و بالعکس .به طور مثال در الیه نازک فلزی
آلومينيوم که در معرض تابش ليزر اگزایمر قرار دارد،
جذب  16%از توان ليزر نيز گزارش شده است] .[8تغيير
در روش پردازش سطح ،نيز باعث تغيير قابل توجهی در
رفتار  LIDTمیشود .که این تغيير رفتار مربوط به زبری و
سختی سطح است].[7
زبری باالی سطح باعث به وجود آمدن بازتابهای متعدد
و در نتيجه آن جذبهای متعدد نور ليزر میشود ،و جذب
را نسبت به یک سطح صاف به شکل قابل توجهی افزایش
میدهد].[8
آستانه تخریب سطح به ناحيه مؤثر تحت تابش بستگی
دارد ،دليل آن افزایش تعداد ناخالصیها و نقایص سطح با
افزایش ناحيه مؤثر تحت تابش است .در نتيجه آستانه
تخریب سطح کاهش مییابد .بنابراین میتوان گفت رابطه
آستانه تخریب با زبری ،یک عامل تعيين کننده است].[9
وجود نقایص سطح مثل ترکها ،چالهها ،و خراشها نيز
باعث افزایش ميدان الکتریکی و در نتيجه آن کاهش
آستانه تخریب ليزری خواهد شد].[10
زبری باال ،وجود نقایص ،آلودگیها ،ترکها ،خراشها و
حفرهها و نيز افزایش سطح مقطع برخورد باریکه ليزر،
باعث افزایش جذب انرژی باریکه ليزر در سطح الیه و در
نتيجه کاهش قابل توجه  LIDTمی شود] [2
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 -6نتایج
در این تحقيق مشاهده شد که بازتابهای متعدد درون
یک سطح زبر باعث افزایش ضریب جذب در ماده میشود.
و بسته به زبری سطح الیه فلزی ،مقدار قابل توجهی از
توان ليزر تابيده شده بر روی سطح ،میتواند جذب شود.
بنابراین مطابق با آنچه در بحث عنوان شد و نيز با توجه به
نتيجه آناليز  AFMو آزمون آستانه تخریب ليزری میتوان
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