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ِیک رٍش دقیق برای تعییي ثابتّای اپتیکی فیلن ًازک اکسیذ ّافٌیَم در ًاحی
هادٍى قرهسًسدیک
2

 ٍ هْذی هزدیْب1 عجبس ثْدت،1سوبًِ فالحت پَر

 یشد، داًطگبُ یشد، داًطىذُ فيشیه، گزٍُ اتوی هلىَلی1
 اغفْبى، ضزوت غٌبیع الىتزٍاپتيه غبایزاى، ثخص فَتًَيه2
ُچکیذُ – رٍشّای هتعذدی برای تعییي پاراهترّای اپتیکی الیِّای ًازک ٍجَد دارد کِ از جولِ هیتَاى بِ رٍشّای بْیٌِسازی اشار
.) رٍی بسترُ شرهاًیَم برٍش تبخیر حرارتی در خأل اًجام شذHfO2( ابتذا یک الیًِشاًی عولی هتشکل از الیِ ًازک اکسیذ ّافٌیَم.کرد
MATLAB  یک برًاهِ کاهپیَتری در، پس از هطالعات دقیق ٍ هفصل.سپس طیف تراگسیل ًوًَِ در ًاحیِ هادٍى قرهس اًذازُ گیری شذ

 اهتحاىEssential Macleod ) ًَشتین ٍ ًتایج آىرا تَسط دادُّای دقیق حاصل از ًرمافسارGA(برای رٍش بْیٌِسازی الگَریتن شًتیک
 ضرایب سلوایرالیِ بْیٌِ شذًذ ٍ بذًبال آى تَاًستین ضرایب شکست ٍ خاهَشی ًوًَِ را با دقت خَبی، با استفادُ از ایي رٍش.کردین
 با هقایسِ ایي ًتایج ٍ هقادیرحاصل از کار هحققاى قبلی دریافتین کِ الگَریتن شًتیک یک رٍش.در ًاحیِ هادٍى قرهس اس تخراج کٌین
.ًسبتاً دقیق برای تعییي پاراهترّای الیِ ًازک هیباشذ
 الیِ ًبسن، ضزیت ضىست، ضزیت خبهَضی، الگَریتن صًتيه-ُوليذ ٍاص

An exact method for determination of optical constants of HfO2 thin film in
the near-infrared region
Samaneh Falahatpour 1, Abbas Behjat1 and Mehdi Mardiha 2
1

Department of Physics, yazd University
SAIRAN electro-optics Industry, Isfahan

2

Abstract- There are various methods for determination of optical parameters of thin films. One of these methods is
optimization method. First we practically deposited a HfO2 thin film onto Ge Substrate by vacuum evaporation technique;
and transmittance spectra was measured in the infrared region. After the exact studies, a computer program written in
MATLAB for Genetic Algorithm(GA) optimization method and its results test with exact values from Essential Macleod
software . By using this method, the thin film sellmeier coefficient were optimized and subsequently we could extract optical
constants(refractive index and extinction coefficient) of sample with good accuracy in the NIR region. Comparision data of
this method with past researchs gave rise this result: the GA is an almost exact method for determination of thin films optical
parameters.
Keywords: genetic algorithm, extinction coefficient, refractive index, thin film
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 8تب  10ثْوي  ،1392داًطگبُ غٌعتی ضيزاس

-1هقذهِ

ًسل خَاّين داضت است.

ثِ هٌظَر عزاحی ٍ تَليذ اثشار ٍ سبهبًِّبی اپتيىی ًظيز
فيلتزّبی تذاخلی ،سلَلّبی خَرضيذی ٍ ...در دست
داضتي پبراهتزّبی اپتيىی الیِّبی ًبسن ثبالخع ضزیت
ضىست ٍ ضزیت خبهَضی ثب دلت ثبال ثسيبر حبئش اّويت
است] .[1تبوٌَى رٍشّبی هتعذدی ثزای تعييي ضزایت
فَق اس سَی هحممبى گشارش ضذُ است وِ هیتَاى آًْب را
ثِ سِ گزٍُ-1 :رٍش(-2 ،)R,Tاستفبدُ اس اًذاسُگيزیّبی
هدبسی-3 ،استفبدُ اس رٍشّبی ثْيٌِسبسی است].[2
ثْيٌِسبسی علوی است ثزای یبفتي ثْتزیي پبسخ هسئلِای
وِ ثػَرت ریبضی تعزیف ضذُ است .در ایي علن تبثع
هعيبر ثْيٌگی ٍ ليذّبی هَخَد در هسئلِ هغبلعِ هيگزدد.
هسبئل ثْيٌِسبسی ثِ دٍ دستِ هميذ ٍ ًبهميذ تمسين هی-
ضًَذ].[4ٍ3

هیتَاى الگَریتن صًتيه را در گبمّبی سیز خالغِ وزد:
الف) هعزفی خَاثْبی هسئلِ ثعٌَاى وزٍهَسٍم
ة) هعزفی تبثع ّذف

د) اعوبل عولگزّبی اًتخبة ٍ تَليذهثل
ُ) تَليذ خوعيت خذیذ
ٍ) اًتخبة ثزتزیي وزٍهَسٍم (همبدیز ثْيٌِ)

-3کار تجربی
-1-3آهادُسازی ًوًَِ
هبدُ اٍليِ اوسيذ ّبفٌيَم( )HfO2ثب درغذ خلَظ ثبال
تْيِ ضذ .سیزالیِ اس خٌس صرهبًيَم( )Geرا ثب استَى ٍ
الىل در اتبق تويش( )clean roomضستطَ دادُ ٍ در
وَرُ خطه گزدیذ ٍ خْت الیًِطبًی در هحفظِ خأل لزار
دادُ ضذ .عوليبت الیًِطبًی ثِ رٍش تجخيز حزارتی،
ثذليل پبیذاری ثيطتز ،لبثليت تىزارپذیزی ٍ وٌتزل
ضخبهت ٍ آٌّگ الیًِطبًی اًدبم ضذً .وًَِ در فطبر
 ٍ1*10-5mbarدر دهبی 280ثب آٌّگ الیًِطبًی
 ٍ1 nm/sدر ضخبهت 332/03nmتْيِ ضذ .ضخبهت
تَسظ ضخبهتسٌح وزیستبلی ،در حيي الیًِطبًی ثجت
ضذً .وًَِ اس لحبػ ظبّزی ثسيبر ضفبف ٍ یىٌَاخت ثَدُ ٍ
اس چسجٌذگی خَثی ثِ سیزالیِ ثزخَردار است.

الگَریتن صًتيه ( )GAیه رٍش ثْيٌِسبسی هميذ
است][6ٍ5وِ در سبل  1970تَسظ خبى ّلٌذ ارائِ ضذ.
اسبس ایي الگَریتنً ،ظزیِ تىبهلی دارٍیي( )1859است
وِ ثز عجك آى گًَِّبی دارای خػَغيبت ًبهغلَة ثِ
تذریح اس ثيي هیرًٍذ].[8ٍ7
اهزٍسُ در وطَرهبى ،استفبدُ اس ایي رٍش در ثسيبری اس
علَم گستزش یبفتِ اهب تبوٌَى در علن فيشیه چٌذاى
هَرد استفبدُ لزار ًگزفتِ است.

 -2الگَریتن شًتیک
الگَریتن صًتيه()Genetic Algorithm:GA

-2-3هشخصِیابی فیلن ًازک ٍ ًتایج

یه تىٌيه ثزًبهًَِیسی است وِ اس تىبهل صًتيىی ٍ
فزایٌذّبی سیستضٌبسی هبًٌذ ٍراثت ٍ خْص ثِ
عٌَاى یه الگَی حل هسئلِ استفبدُ هیوٌذ.

پس اس آهبدُ ضذى ًوًَِ ،عيف عجَر آى تَسظ دستگبُ
عيف سٌح گزفتِ ضذ وِ در ضىل( )1هطبّذُ هیضَد.
ّوچٌيي عيف عجَر هحبسجبتی را ثب استفبدُ اس فزهَل()1
وِ ثزای یه الیِ ًبسن دارای خذة ًطبًذُ ضذُ رٍی
ثستزُ ثذٍى خذة ثب ضزیت ضىست  sغذق هیوٌذ
استخزاج وزدین .عجَر اپتيىی ثزایAxفزٍد عوَدی ًَر
Tcalc 
عجبرت است اس]:[9
D  Cx  Bx 2

لجل اس تطزیح ایي رٍش ،اغغالحبت الگَریتن صًتيه را
هعزفی هیوٌين .عذد ثبیٌزی سیز را درًظز ثگيزیذ:
101000110
ثِ ّز ثيت اس عذد ثبال یه صى ٍ ثِ سًديزُ صىّب،
وزٍهَسٍم گفتِ هیضَد .اس هدوَعِ چٌذ وزٍهَسٍم یه

()1
542

Downloaded from opsi.ir at 13:19 +0330 on Friday November 16th 2018

ج) خوعآٍری اٍليي ًسل

ثيستويي وٌفزاًس اپتيه ٍ فَتًَيه ایزاى ثِ ّوزاُ ضطويي وٌفزاًس هٌْذسی ٍ فٌبٍری فَتًَيه ایزاى

) A  16s(n2  k 2
] B  [( n  1) 2  k 2 ][( n  s) 2  k 2

وِ  B3 ٍ B2 ، B1 ،Cn ، Bn ، Anضزایت سلوبیز ّستٌذ.

C  2c1 cos   2c2 sin 
c1  [( n2 1 k 2 )( n2  s2  k 2 )]  4k 2s
]) c2  [2ks (n2  1  k 2 )]  [2k (n2  s2  k 2
] D  [( n  1)2  k 2 ][( n  s)2  k 2

)   4nd    4k  x  exp( d

() 3

ایي تبثع ثعٌَاى تبثع ارسیبثی استفبدُ هیضَد ٍ ّذف،
وبّص اختالف دٍ عيف عجَر تدزثی ٍ تئَری است وِ
هٌدز ثِ ثْجَد( )k ٍ nهیگزدد.

ضىل -1عيف عجَر الیِ ًبسن  HfO2رٍی ثستزُ Ge

در هزحلِ ثعذ ،پس اس یه پزٍسِ هغبلعبتی دليك ٍ
گستزدُ ،عجك گبمّبیی وِ اضبرُ وزدین یه ًزمافشار
وبهپيَتزی ثزای رٍش ثْيٌِسبسی الگَریتن صًتيه در
ًَ MATLABضتين ٍ خزٍخی آى را ثزای چٌذیي الیِ-
ًطبًی ضجيِسبسی ضذُ اهتحبى ًوَدین .ثزای ایي وبر
عيف عجَر تدزثی تَسظ ًزمافشار عزاحی ٍ ضجيِسبسی
الیِّبی ًبسن  Essential Macleodتَليذ ضذ.
هطبّذُ وزدین وِ وذ ًَضتِ ضذُ ،ثبثتّبی اپتيىی را ثب
یه دلت لبثل لجَل هحبسجِ هیوٌذ .پس ثب اعتوبد ثِ
الگَی عزاحی ضذُ ،آى را ثزای تعييي ثبثتّبی اپتيىی
الیِ  HfO2ثىبر ثزدین .ثذیي هٌظَر حذٍد هيٌيون ٍ
هبوشیون ضزایت سلوبیز ایي الیِ ًبسن هَخَد در راثغِ
پبضٌذگی سلوبیز ثزای ضزایت ضىست ٍ خبهَضی وِ در
فزهَل( )2آهذُ است ،تعييي ضذًذ] .[10علت استفبدُ اس
ایي راثغِ اس هيبى تعذد رٍاثظ پبضٌذگی ،اعتجبر آى در
ًبحيِ هبدٍى لزهش هیثبضذ.
1
Bn 2
) 2
2
2
  Cn

()2

)]1

B3



3



B2



 (Tmeas ( )  Tcalc ( )) 2

quadratic error 

در خذٍل( ) 1ثخطی اس ًتبیح خزٍخی ثزًبهِ ٍ ًيش تغييزات
ضزایت ضىست ٍ خبهَضی ًوًَِ را در ضىل( )2هطبّذُ
هیًوبیين.
خذٍل -1ثبثتْبی اپتيىی فيلن ًبسن HfO2ثب ضخبهت332/03 nm
ثزٍش الگَریتن صًتيه

n( )  ( An 

k ( )  [n( )( B1 
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ثب ٍارد وزدى ایي همبدیز ٍ پبراهتزّبی صًتيىی هبًٌذ تعذاد
ًسلْب ،تعذاد وزٍهَسٍمّبی ّز ًسل ،احتوبل پيًَذ ٍ
خْص ٍ ًيش درغذ عجَر تدزثی در ّز عَلهَج ،هزتجِ
دلت ٍ ،...همبدیز ثْيٌِ ضزایت سلوبیز الیِ ًبسن فَق،
تَسظ الگَریتن صًتيه در ّز عَلهَج استخزاج هیضَد ٍ
ثب لزار دادى در فزهَلّبی( )2خفت ثْيٌِ ثبثتْبی
اپتيىی( )k ٍ nدر عَلهَج هتٌبظز تعييي هیضَد .ایي
رًٍذ آًمذر تىزار هیضَد وِ پبراهتزّبی فَق ثزای
سيستن( )HfO2/Geدر یه گستزُ عَلهَخی در ًبحيِ
هبدٍى لزهش ثذست هیآیٌذ .ثزای ایي همبدیز ثْيٌِ ،تبثع
خغبی هزثعی فزهَل( )3وويٌِ هیگزدد.

 داًطگبُ غٌعتی ضيزاس،1392  ثْوي10  تب8
ًَِ ًوَدار تغييزات ضزایت ضىست ٍ خبهَضی ًو-2ضىل

nga

λ)nm(
2100

 اٍالً ثب:ِهمبیسِ ًتبیح دٍ خذٍل ًطبى هیدّذ و
استفبدُ اس رٍش ثْيٌِسبسی هیتَاى پبراهتزّبی اپتيىی
 ثبًيبً همبدیز ثذست آهذُ اس.الیِ ًبسن را هحبسجِ ًوَد
ِ ث،رٍش ثْيٌِ سبسی هعبدالت هميذ ٍ الگَریتن صًتيه
همبدیز دليك ثسيبر ًشدیه ٍ لبثل همبیسِ ّستٌذ ٍ خغبی
 اس هحبسي رٍش. هیثبضذ10-3 ًِسجی ایي رٍش اس هزتج
ایي است وِ هزتجِ دلت پبسخْبی ًْبیی اس اثتذا تَسظ
، ّوچٌيي ثب لزار دادى حلمِ تىزار.وبرثز تعييي هیگزدد
اهىبى ثزرسی تعذاد ثيطتزی اس ًمبط ثْيٌِ در فضبی
.خَاة فزاّن هیضَد
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