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1. Въведение
Настоящият доклад има за цел да покаже 

част от резултатите от проведено изследване на 
свойствата на тънкослойни покрития за оптични 
сензори.

Изследвана е зависимостта и влиянието на 
температурата, ъгълът на завъртане, токът, чес-
тотата и поляризацията върху коефициента на 
пропускане на тънки слоеве от Al и Au, нанесени 
върху подложка от оптично стъкло ВК7. Използ-
вани са следните уреди:

-   UV-VIS-NIR спектрофотометър Cary 5000;
-  Калибратор на ток, напрежение и честота
    Wavetek 9100;
-  Прецизен цифров термометър с чувстви-
   телност 0.0001°C;
-  Измерител на фототок (Пикоамперметър)
   LMT I 1000.
 

Фиг.1   Спектрофотометър Cary 5000

Основният уред, който е използван при 
изследването, е спектрофотометър Cary 5000 
[1]. Схема на устройството му може се види на 
следната фигура [2].
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Резюме: Докладът описва резултатите от проведени изследвания на оптичните свойства на тънкослойни 
покрития от Al и Au. Изследванията са проведени с UV/VIS/NIR спектрофотометър CARY 5000 в спектралния 
диапазон за дължини на вълните от 350 до 3300 nm. Изследвани са зависимостта на спектралния коефициент 
на пропускане от температурата на покритията, както и изменението на коефициента на пропускане при 
протичане на постоянен ток с различна големина през тях. Направени са изследвания и при променлив ток 
с различна честота. Проведено е и изследване на зависимостта на този коефициент от ъгъла на падащия лъч 
спрямо нормалата към покритията, както и влиянието на поляризацията на лъчението върху тях.
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Фиг.2     Схема на устройството на Cary 5000

Тънкослойните образци от Al и Au се поста-
вят при измерване в работната камера на уреда. 
Със специални контактни клеми те се свързват 
към калибратор на ток, напрежение и честота 
Wavetek 9100 [3].

Всички използвани уреди имат актуални 
свидетелства за калибриране и проследи-мостта 
на измерванията е осигурена [4].  

Изследването е проведено първоначално при 
ширина на процепа на монохроматора –1 nm, в 
режим на пропускане на спектрофотометъра 

Измерена е оптичната мощност на лъча на 
спектрофотометъра в спектрален диапазон за 
дължини на вълните от 350 nm до 1000 nm. При 
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измерването са използвани силициев фотодиод 
тип PIN-10DP, калибриран в РТВ – Германия за 
спектрална чувствителност в диапазона за дължи-
ни на вълните от 350 до 1000 nm и измерител на 
фототок LMT I 1000, калибриран в БИМ. 

Действителната оптична мощност на лъча на 
спектрофотометър Cary 5000 в режим на скани-
ране е дадена на следната графика:

Фиг.3   Графика за оптичната мощност

2. Резултати от изследването
Първоначално бе изследван коефициента на 

пропускане на стъклената подложка BK7, върху 
която се нанасят тънките метални слоеве.

Изследванията показаха, че спектралният ко-
ефициент на пропускане на подложка от оптично 
стъкло ВК7 рязко спада в спектралния диапазон 
от 300 до 350 nm. В диапазона от 350 до 2600 nm 
имаме високи сравнително равномерно разпреде-
лени стойности на коефициента на пропускане –  
приблизително 95 %.

Спектралната крива на пропускане на под-
ложката от оптично стъкло показа, че не можем да 
измерваме коректно коефициента на пропускане 
на тънките метални слоеве за дължини на вълните 
под 350 nm. За спектралният диапазон над 350 
nm, трябва да се прави корекция за коефициента 
на пропускане на подложката. 

Изследваните тънкослойни покрития с дебе-
лина 5 ÷ 10 nm и диаметър 10 mm са нанесени 
върху подложката, чрез изпарение във вакуум на 
свръхчисти материали. 

Изследвана бе зависимостта на спектралният 
коефициент на пропускане на тънък метален слой 
Al от температурата в температурния диапазон 
(22 ÷ 29) °С. За получаването на различни темпе-
ратури на покритията  бе използван Пелтие еле-
мент с регулируемо захранване. За измерването на 

температурата на покритията в работната камера 
на спектрофотометъра, бе използван прецизен 
цифров термометър, калибриран в БИМ. 

Фиг.4 Спектрален коефициент на пропускане на 
подложка от оптично стъкло ВК7, върху която се 

нанасят тънките слоеве от Al и Au

Направени бяха три независими измервания 
в спектралния диапазон за дължини на вълните 
λ = 350 ÷ 1600 nm, а резултатите бяха усреднени.

 За спектралният обхват от 350 nm до 1600 
nm температурната зависимост е променлива и 
има ясно изразен максимум при максимумът на 
спектралният коефициент на пропускане.

 

Фиг.5 Спектрален коефициент на пропускане на 
покритие от Al, в спектралния диапазон

λ = 350 ÷ 1600 nm при температура 25 °С

Изследвана бе по-детайлно температурната 
зависимост в отделни части от  този диапазон.

От направената извадка при λ = 500 nm се 
вижда, че при увеличаване на температурата 
със 7 ºC в интервала от 22 ÷ 29 ºC, спектралният 
коефициент на пропускане τ(λ) се е увеличил с 
0,07 %. От това следва, че за избраната дължина 
на вълната температурната зависимост е прибли-
зително 0,01% / 1ºC.
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Фиг.6 Спектрален коефициент на пропускане на 
покритие от Al, в спектралния диапазон

λ = 490 ÷ 500 nm при температури (22 ÷ 29) °С  
и зависимост на този коефициент от 

температурата в дадения температурен  
интервал при λ = 500 nm

Изследвана бе зависимостта на спектралният 
коефициент на пропускане на тънък метален слой 
Al при промяна на тока през него от 0,1 А ÷ 0,3 
А. Използван бе калибратор на ток Wavetek 9100, 
свързан към изследваните покрития в работната 
камера на спектрофотометъра.

 
 

Фиг. 7 Спектрален коефициент на пропускане на 
покритие от Al, в спектралния диапазон

λ = 350 ÷ 3300 nm при протичане през Al на 
постоянен ток с различна глемина (0,1 ÷ 0,3) A

При дължината на вълната, където τ(λ) на Al  
има максимум, се получава максимална зависи-
мост. При нея при нарастване на големината на 
тока имаме най-голямо намаляване на коефици-

ента на пропускане на τ(λ).

Фиг. 8 Изменение на спектралния коефициент на 
пропускане на образец от Al и ВК7, в спектралния 

диапазон λ = 350 ÷ 3300 nm при протичане   
през Al слой на постоянния ток с различна глемина 

(0,1 ÷ 0,3) A

Големият пик на зависимоста при Al проба 
на границата между видимия и ултравиолетовия 
спектър се дължи на съвпадането на максимума 
на τ(λ) на Al с рязкото намаляване на τ(λ) на стък-
лената подложка. Открита бе зависимост между 
големината на подавания ток и изместването на 
дължината на вълната на максимумите на пропус-
кане. От нея следва, че при изменение на тока през 
Al кривата на максимума τ(λ) променя дължината 
на вълната и се плъзга по режещият фронт на из-
менение на τ(λ) на стъклената подложка. В резултат 
на суперпозицията на двата фронта на изменение 
на τ(λ),  се получава резонансно изменение на τ(λ). 
Ефектът на режещият фронт на намаляване на ко-
ефициента на пропускане може да бъде използван 
при двуслойни и многослойни покрития. 

Подобно изследване е проведено и за златно 
покритие.Изследвана бе зависимостта на спек-
тралният коефициент на пропускане на тънък 
метален слой Au при промяна на тока през него 
от 0,1 А ÷ 0,23 А.        

Аналогично на полученият резултат при из-
следването на слоя Al при дължините на вълните, 
където спектралният коефициент на пропускане 
τ(λ) на Au има максимум, се получава максимална 
зависимост.

От графиките се вижда, че зависимостта на 
Δτ(λ) от тока при златото Au е по-малка от тази 
при алуминия Al.

Изследвана бе зависимостта на спектралният 
коефициент на пропускане на тънък метален слой 



244

Au при пропускане на променлив ток през него в 
честотния диапазон: 1 Hz ÷ 32 KHz.

Аналогично на полученитe резултати при 
температурната и токовата зависимост, при из-
следването на слоя Au при дължините на вълните, 
където τ(λ) на Au има максимум или изменение 
на кривата се получи максимална зависимост от 
честотата на тока.

Изследвана бе зависимостта на спектралният 
коефициент на пропускане на тънък метален слой 
Au при завъртането му под различни ъгли спрямо 
оптичната ос. Използвана бе специална въртяща 
се приставка, на която бе закрепен изследваният 
образец със златно покритие. 

Аналогично на полученитe резултати при 
температурната и токовата зависимост, при 
изследването на слоя Au при дължините на въл-
ните, където τ(λ) на Au има максимум, се получи 
максимална зависимост от ъгъла на завъртане на 
образеца. Изследванията показаха, че при ъгли на 
завъртане до 20° имаме слабо изменение за коефи-
циента на пропускане, но при по-големи ъгли от 
20° коефициента на пропускане силно намалява.

Изследвано е и влиянието на поляризацията 
на лъча на спектрофотометъра върху измерените 
стойности за τ(λ).  

Резултатите от измерванията показват, че 
зависимостта сменя знака си в точката на смяна 
на светлинните източници λ = 350 nm и в точката 
на смяна на дифракционните решетки и на при-
емниците ва спектрофотометъра при λ = 800 nm.

Проведените изследвания показват, че при използ-

Фиг.9 Спектрален коефициент на пропускане на 
покритие от Au, в спектралния диапазон

 λ = 350 ÷ 1200 nm при промяна на протичащия  
през него ток от 0,1 ÷ 0,23 А    

Фиг.10 Изменение на коефициента на пропускане в 
спектралния диапазон 350 ÷ 1100 nm на тънък слой 

Au при прилагане на ток с големина I = 0,23 A 

Фиг.11 Изменение на коефициента на пропускане в 
спектралния диапазон 350 ÷ 800 nm на тънък слой Au 

при прилагане на ток с честота f = 32 KHz

Фиг.12   Уредите, с чиято помощ са проведени 
изследванията
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ване на деполяризатор тази смяна на знака на зави-
симостта в посочените гранични точки се премахва.

Разширената относителна неопределе-ност на 
измерване на спектралният коефициент на про-
пускане τ (λ) във видимия диапазон на спектъра е 
U = 1 %.  При измерване на τ (λ) в инфрачервения 
диапазон на спектъра U = 2 %.

3. Анализ на резултатите
Проведените изследвания показват, че зави-

симостта на коефициента на пропускане на тън-
кослойни покрития от Al и Au от температурата, 
големината и честотата на пропуснатия през тях 
ток не е значима.

Най-голяма чувствителност спрямо такива 
въздействия се получава в максимумите на кое-
фициента на пропускане на тези покрития.

Протичането на електричен ток през тънки 
слоеве от Al и Au води до намаляване на максиму-
мите на коефициента на пропускане на тези сло-
еве, като в същото време дължините на вълните, 
при които имаме тези максимуми, се отместват в 
посока към дълговълновият диапазон на спектъра. 

В оптичния диапазон се наблюдава  явлението 
електрохроматизъм.

Подобна промяна, но в обратна посока, се наблю-
дава при изменение на температурата на покритията.

Фиг.13 Изменение на коефициента на пропускане  
в спектралния диапазон 350 ÷ 1000 nm на тънък слой 
Au при завъртане на образеца спрямо оптичната ос 

под ъгли от 5° до 30° 

Фиг.14 Отместване на максимумите на  
пропускане през алуминиево и златно тънкослойно 

покритие при прилагане на  
електричен ток

При увеличаване на тока през тънкослойните 
метални покрития спектралният коефициент на 
пропускане намалява, докато при нарастване на 
температурата, този коефициент се увеличава, 
като в същото време дължините на вълните, при 
които имаме максимуми на пропускане, се от-
местват в посока към късовълновия диапазон на 
спектъра, като в оптичния диапазон се наблюдава 
явлението термохроматизъм.

Въпреки че наблюдаваните процеси нямат 
така ясно изразен характер, както при течните 
кристали, полупроводниковите преходи и мета-
материалите, те могат да намерят своята роля за 
различни приложения, като например изработва-
не на пренастройваеми покрития за оптични 
сензори и др.

4.Литература
[1] CARY UV-VIS-NIR Spectrophotometers 

Typical Specifications, Varian Australia Pty Ltd 
ACN 004 559 540, Publication No 8710160500, 
Australia 4/98.

[2] Cary Solid Sample Measurements, Varian 
Australia Pty Ltd, Publication No 8510107100.

[3] Fluke USER'S HANDBOOK, Model 9100 
Universal Calibration System, Volume 1 Operation, 
2005 Fluke Corporation.



246

[4] ISO 80000-7 Quantities and units Part 7: Light, 
First edition 2008-11-15. Published in Switzerland, 
ISO copyright office, CH-1211 Geneva 20.

Данни за автора
Николай Александров Александров
Магистър по физика, СУ „Св. Климент Ох-

ридски”(1990 г.), Научно-изследователски сектор 
при СУ, секция „Оптоелектроника и акустое-

лектроника”, Институт по електроника на БАН, 
Институт за космически изследвания, Български 
институт по метрология, н-к сектор „Оптични 
измервания”,(1999 г.), н-к отдел „Оптика акустика 
и вибрации” (2011 г.), в ГД НЦМ на БИМ.

Научни интереси в областта на  Фундамен-
талната физика, фундаменталната метрология, 
авиационната и космическа техника, както и в 
оптичните измервания. тел. 974-31-61 

е-mail:n.aleksandrov@bim.government,bg 
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Резюме: Доклад описывает результаты проведенных исследований оптических свойств тонкослойных 
покрытий из Al и Au. Исследования проводились на UV/VIS/NIR спектрофотометре CARY 5000 в 
спектральном диапазоне длины  волн с 190 до 3300 nm. Исследованы зависимость спектрального 
коэффициента пропускания от температуры покрытий, а также изменение коэффициента пропускания 
покрытий в зависимости от величины проходящего через них постоянного тока. Проведены исследования 
и переменным током различной частоты. Исследована зависимость этого коэффициента от угла падения 
луча относительно нормали покрытий и влияние поляризации излучения на них.
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Abstract: This report described the measurement results from research of optical properties of Al and Au thin 
films.  The research was held by UV/Vis/NIR spectrophotometer CARY 5000 in the spectral range for wavelengths 
from 350 to 3300 nm. The temperature dependence of spectral transmittance was researched. The Influence of 
electric direct current magnitude on thin films was also researched. There were conducted researches by AC voltage 
with different frequency. There were conducted researches for different angle of thin films probes in relation to 
incident beam and also influence of the beam polarization over them.
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