
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 مقاله نامه هفتمین کنفرانس ملّی خأل ایران

 دانشگاه مازندران

 1394آبان  21و20

84 
 

 بازتاب تمام الیه نشانیدر پالریزاسیون  TiO2مطالعه اثر ضریب نابودي 

 سمیه داودي  و مریم قشالقی

 انتهاي خیابان کارگر شمالی پژوهشگاه علوم وفنون هسته اي، تهران، ،پژوهشکده لیزر واپتیک

 چکیده

بررسی شد. به این منظور،  ،درجه 45) با زاویه فرودي High Reflection(HR)در طراحی یک الیه نشانی تمام بازتاب( TiO2در این مقاله تاثیر ضریب نابودي 
به صورت جداگانه  Glassو  BK7را یکبار بدون در نظر گرقتن ضریب نابودي و یکبار با در نظر گرفتن آن، روي دو زیرالیه  TiO2، الیه فوقالیه نشانی  در

، TiO2در نظر گرفتن ضریب نابودي الیه  معلوم شد که عکاسی و پالریزاسیون هاي آن را مقایسه نمودیم.طراحی نموده و پاسخ نوري ان TFCalcتوسط نرم افزار 
و  Glassروي زیرالیه  HRدرصدي در ماکزیمم انعکاس نور میانگین، براي  26/0و کاهش  Pدرصدي در ماکزیمم انعکاس پالریزاسیون 25/0موجب کاهش 
 می شود. BK7روي زیرالیه  HRو نور میانگین براي  Pانعکاس پالریزاسیوندرصدي در ماکزیمم  24/0همچنین کاهش 

 .TiO2ضریب نابودي کلمات کلیدي: الیه نشانی بازتاب کامل، 
 

Study of effect of the TiO2 extinction coefficient in the high reflection coating 
polarization 
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Abstract  
 

In this paper, effect of the TiO2 extinction coefficient is studied in the high Reflection coating polarization for 
45º incident angle. For this purpose, in the mentioned coating, once for TiO2 layer was considered with 
extinction coefficient and again without it, on Glass and BK7serve as substrate individually by TFCalc 
software and reflectance and its polarization were compared .It is found, by considering extinction 
coefficient for TiO2 layer is caused 0.25 and 0.26 percent reduction in the maximum reflection and P 
polarization respectively with Glass substrate .While ones are reduced 0.24 percent with BK7 substrate. 
 
Keywords: High reflection coatings, the TiO2 extinction coefficient. 
   
PACS No. 

 
  قدمهم

به صورت یک عـدد مخـتلط    1معادلهضریب شکست مواد بر طبق 
 مسـیر نـوري،   مشخصـه  تعریف می شود کـه قسـمت حقیقـی آن   

و قسمت موهومی جـذب،  می باشد شکست و سرعت نور در ماده 
 تلفات و کاهش نور در ماده را تعیین می کند.
𝒏(𝝀) = 𝑵(𝝀) + 𝒊𝑲(𝝀)                          (𝟏) 

 
 

نامیـده  ضـریب نـابودي     𝑲(𝝀)ضریب شکست و  𝑵(𝝀)که در آن 
 محاسبه می شوند: 3و  2می شوند و هر یک طبق معادالت
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𝑵(𝝀) =
𝟏 − 𝑹(𝝀)

𝟏 + 𝑹(𝝀) − 𝟐�𝑹(𝝀) 𝐜𝐨𝐬𝝋(𝝀)
            (𝟐) 

𝑲(𝝀) =
𝟐�𝑹(𝝀) 𝐬𝐢𝐧𝝋(𝝀)

𝟏 + 𝑹(𝝀) − 𝟐�𝑹(𝝀) 𝐜𝐨𝐬𝝋(𝝀)
            (𝟑) 

 
𝑹(𝝀) انعکاس  ضریب𝝋(𝝀)   پرتو انعکاسی و اختالف فاز بین

مقدار ضریب نابودي  وجود اینکهبا  . [1]باشدفرودي می 
TiO2در این مقاله تاثیر آن در طراحی یک الیه  ،بسیار کم است

) با زاویه فرودي High Reflection(HR)(نشانی تمام بازتاب
به این منظور، براي الیه نشانی  .  [2,3]نمودیم درجه بررسی 45

گرقتن ضریب ر در نظ را یکبار بدون TiO2الیه تمام بازتاب، 
و  BK7در نظر گرفتن آن، روي دو زیرالیه  نابودي و یکبار با

Glass  توسط نرم افزار به صورت جداگانهTFCalc  طراحی نموده
نور و پالریزاسیون هاي آن را مقایسه و پاسخ نوري انعکاسی 

 م.نمودی

 Glassزیرالیه  الیه نشانی تمام بازتاب باطراحی 

و  SiO2با استفاده از مواد ) Multilayerچند الیه اي( الیه نشانی
TiO2  به ترتیب به عنوان الیه هايL وH  .در نظر گرفته شد
 الیه ها طبق الگوي زیر طراحی شد. قرار گرفتن ترتیب

 (.5HL .5H)^3 (.5HL .5H)^12 (.5HL .5H)^3 

 680درجه وطـول مـوج مرکـزي     45زاویه فرودي در این طراحی 
مولفـه هـاي ضـریب شکسـت     )1(جدولد. نانومتر در نظر گرفته ش

 را در طــول مــوج هــاي مختلــف نشــان مــی دهــد. TiO2 الیــه 
را نسبت به طول  TiO2تغییر مولفه هاي ضریب شکست )1(شکل

 دهد.موج نشان می

 را در طول موج هاي مختلف.TiO2 : مولفه هاي ضریب شکست الیه )1( جدول

800 700 600 500 400 300 wavelength 

2.30 2.33 2.35 2.42 2.52 2.60 Index N 

5.0e-5 1.0e-4 3.0e-4 8.0e-4 0.002 0.005 Index  K 

 

 نسبت به طول موج TiO2تغییرات مولفه هاي ضریب شکست  :)1(شکل

ذکر  را الیه نشانی و پالریزاسیون هاي آن درصد عبور نور)2(شکل
همچنـین  و  TiO2در نظر گرقتن ضریب نابودي الیـه  بدون  شده،
 نشـان مـی   TiO2در نظر گرقتن ضـریب نـابودي الیـه    با )3(شکل
 دهد.

 
در نظر گرقتن ضریب بدون  HR: درصد عبور نور براي الیه نشانی )2(شکل

 Glassزیرالیه  روي TiO2نابودي الیه 
 

 
 

در نظر گرقتن ضریب نابودي با  HR: درصد عبور نور براي الیه نشانی )3(شکل
 Glassزیرالیه روي  TiO2الیه 
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ریزاسیون هاي مقادیر ماکزیمم و مینیمم پال )3( و )2( ولاجد
بر روي زیرالیه  HRالیه نشانی طراحی  مختلف نور را در

Glassضریب  ، به ترتیب بدون در نظر گرفتن و با در نظر گرفتن
 نشان می دهد. TiO2نابودي الیه 

در نظر بدون هاي مختلف نور  مقادیر ماکزیمم و مینیمم پالریزاسیون :)2(جدول
 Glassزیرالیه  روي TiO2گرقتن ضریب نابودي الیه 

Polarization S  Polarization P Polarization 
Average 

Max: 94.61 at 
793.0 nm 

Max: 99.06 at 
773.0 nm 

Max: 96.15 
at 793.0 nm 

Min:0.000 at 
613.0 nm 

Min:0.0002 at 
616.0 nm 

Min:0.0001 at 
616.0 nm 

 
در نظر با هاي مختلف نور  مقادیر ماکزیمم و مینیمم پالریزاسیون :)3(جدول

  Glassزیرالیه روي  TiO2گرقتن ضریب نابودي الیه 

Polarization S Polarization P Polarization 
Average 

Maxm: 94.32 at 
793.0 nm 

Max: 98.81 at 
773.0 nm 

Max: 95.90 
at 793.0 nm 

Min:0.000 at 
613.0 nm 

Min:0.0002 at 
616.0 nm 

Min:0.0001 at 
616.0 nm 

 BK7طراحی الیه نشانی تمام بازتاب با زیرالیه 

مانند بخش قبل اسـت و فقـط بـه جـاي      شرایطکلیه  بخش در این
 )4( شــکل اســتفاده مــی شــود. BK7از زیرالیــه  Glassزیرالیــه 
در نظـر گـرقتن    ور نور را بـراي ایـن الیـه نشـانی بـدون     درصد عب

همـان  )5(دهد. همچنین شکل نشان می TiO2ضریب نابودي الیه 
 نشـان مـی   TiO2در نظر گرقتن ضریب نابودي الیـه   با طراحی را

 دهد.

 

در نظر گرقتن ضریب بدون  HRنشانی : درصد عبور نور براي الیه )4(شکل
 BK7زیرالیه روي  TiO2نابودي الیه 

 

 
در نظر گرقتن ضریب نابودي با  HRدرصد عبور نور براي الیه نشانی : )5(شکل

 BK7زیرالیه روي  TiO2الیه 

 
مقادیر ماکزیمم و مینیمم پالریزاسیون هاي  )5( و)4(ولاجد

، BK7بر روي زیرالیه  HRرا در طراحی الیه نشانی  نور مختلف
ضریب نابودي  به ترتیب بدون در نظر گرفتن و با در نظر گرفتن

 نشان می دهد. TiO2الیه 

در نظر بدون هاي مختلف نور  مقادیر ماکزیمم و مینیمم پالریزاسیون :)4(جدول
 BK7زیرالیه  روي TiO2گرقتن ضریب نابودي الیه 

Polarization S Polarization P Polarization 
Average 

Max:94.77 at 
793.0 nm 

Max:99.098  
at 773.0 nm 

Max:96.26 at 793.0 
nm 

Min:0.000 
at 613.0 nm 

Min:0.0002 
 at 616.0 nm 

Min:0.0001 at 616.0 
nm 

 
در نظر با هاي مختلف نور  مقادیر ماکزیمم و مینیمم پالریزاسیون :)5( جدول

 BK7زیرالیه  روي TiO2گرقتن ضریب نابودي الیه 

Polarization S Polarization P Polarization 
Average 

Max:94.49 at 
793.0 nm 

Max:98.86 at 
773.0 nm 

Max:96.03 at 
793.0 nm 

Min:0.000 at 
613.0 nm 

Min:0.0002 at 
616.0 nm 

Min:0.0001 at 
616.0 nm 

 
  نتیجه گیري

در نظر گرفتن ضریب با نشان می دهد که )5(الی)2(بررسی جداول
درصـدي در مـاکزیمم    25/0 ، موجـب کـاهش  TiO2نابودي الیـه  
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ــاس  ــیونانعک ــاهش  Pپالریزاس ــاکزیمم  26/0و ک ــدي در م  درص
 مـی شـود.   Glassروي زیرالیـه   HR، براي میانگیننور  انعکاس

 Pپالریزاسیون انعکاسدرصدي در ماکزیمم  24/0همچنین کاهش 
ــراي   ــانگین ب ــور می ــه  HRو ن ــد. BK7روي زیرالی ــاهده ش  مش

و نور  Pپالریزاسیون انعکاسماکزیمم همانطور که انتظار می رفت 
 Glassزیرالیـه  بیشـتر از   BK7روي زیرالیـه   HRمیانگین براي 

 است.
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