
 

 

 רפלקטיביים-ציפויים אופטיים אנטי

 ד"ר שרון ויכמן וד"ר אבי רווה

 דבר העורך: 

רפלקטיביים משמשים אותנו בחיי היום יום, למשל בעדשות -ציפויים אופטיים אנטי

משקפיים המאפשרות ראיה צלולה יותר, עדשות מצלמות אינפרא אדומות, סטילס 

ואף במצלמות ומסכים של טאבלטים וטלפונים סלולריים. ציפויים אלה נמצאים גם 

ים אזרחיים, צבאיים ברכיבים כחלק ממערכות ומכשור אופטי מתקדם, לצרכ

רפלקטיבי, מטרתו לשפר את פעילות הרכיב באמצעות -וביטחוניים. הציפוי האנטי

 הקטנת ההפסדים הנובעים מהחזרה של האור.

 

, UVציפויים אופטיים מסייעים לשיפור חיי היום יום כמו במשקפי שמש לסינון קרינת 

גוון ועוד. תפקידם של במשקפי ראיה למניעת הסתנוורות, בעדשות ראיה המשנות 

הציפויים האופטיים לשנות את התכונות הקשורות להתנהגות האור של פני שטח 

הרכיב המצופה. קיימים ציפויים אופטיים למטרות שונות וההתפתחות המדעית 

והטכנולוגית בשנים האחרונות הניבה הבנה, יכולות, כישורים וצרכים חדשים לרכיבים 

זרחיים וביטחוניים. הצורך בציפוי אופטי נובע עקב מעבר אופטיים מתקדמים לצרכים א

אור מתווך אחד למשנהו הגורם לעיתים קרובות להפסדים רבים בגלל ההחזרה או 

הבליעה של האור. לרוב, הפסדים אלה מקטינים את יעילות הרכיב ופוגעים בתפקודו, 

מערכות אולם ישנם יישומים בהם נדרשת החזרה של אור כגון מראות הנמצאות ב

לייזרים. עבור יישומים שבהם החזרת האור גורמת להקטין את יעילות הרכיב ולפגוע 

רפלקטיביים כדי להפחית למינימום את החזרת -בתפקודו, פותחו הציפויים האנטי

מהאור   % 90-האור.  כך למשל, בעדשת משקפיים ללא ציפוי ישנה העברה של כ

 . % 99.5 -ר מבעוד שדרך עדשה מצופה ישנו מעבר של יות

 דוגמאות נוספות לשימושים שונים, המוצגות ב

 

 

, כוללות ציפוי עדשות מצלמה לשיפור איכות התמונה, מצלמות לצורך הדמיה 1 איור

תרמית וראייה במקומות חשוכים, ציפוי תאים סולריים להעלאת הניצולת, סנסורים 

זיהוי טילים במערכות וגלאים, כיפות וחלונות אופטיים כרכיבים במיקרוסקופים, ל

 אוויריות וכו'.  

רפלקטיביים -קיימות שתי גישות עיקריות למניעת החזרות אור באמצעות ציפויים אנטי

 (:2 איור)

ציפוי העשוי מחומר בעל אינדקס החזרה נמוך, כאשר על ידי יצירת טקסטורות או 

שילוב של חומר פורוזיבי ניתן להפחית את החזרי האור מפני השטח. במצב כזה נוצר 

)שינוי הדרגתי( באינדקס ההחזרה כתוצאה משינוי בצפיפות החומר כך  גרדיאנט

 Gradedשמתאפשר מעבר כמעט רציף בין אינדקס ההחזרה של המצע וזה של האוויר 

index antireflective coating, GRIN).) 

ב( באמצעות הוספה של שכבות המופיעות 2 איורציפוי המבטל את האור המוחזר )

 במבנה של אינדקס החזרה גבוה ונמוך לסירוגין כך שהחזר הגלים מכל אינטרפייס

שנוצר בין השכבות יביא לידי הריסתם ובעצם להפחתת החזר האור על ידי תופעה 

הנקראת התאבכות הורסת. התאבכות מתרחשת כאשר גלי אור נפגשים. מידת 

החפיפה של הגלים באזורי המפגש תקבע את תבנית האור הנוצרת. באזורי החפיפה 

תתרחש  180°סטייה של תתרחש התאבכות בונה )אזור "מואר"( ובאזורים בהם קיימת 

 התאבכות הורסת הגורמת ל"הריסת" גלי האור )אזור "חשוך"(. 



 

 

מהאמור לעיל, ניתן להבין כי מזה זמן רב ידוע שכדי להתגבר על הפסדים בהחזרת 

האור יש ליצור ציפוי שכבתי המשלב חומר בעל אינדקס החזרה נמוך עם חומר בעל 

אחרון של טכנולוגיות מתקדמות לייצור אינדקס החזרה גבוה. אולם הפיתוח בעשור ה

רפלקטיביים רב שכבתיים -ציפויים מתקדמים אפשרו הכנת ציפויים אופטיים אנטי

מרוכבים -מטריות(, וציפויים ננו-)כאשר כל שכבה משתנה עד לעובי של  עשרות ננו

רב שכבתיים )כאשר כל שכבה מורכבת משתי פאזות(. לאחרונה הוכח כי ניתן לייצר 

ם מדורגי הרכב, נקבוביים או/ו בעלי מבנה קולמנרי נטוי זוויתי כאשר בכל שכבה ציפויי

יש הטיה שונה של המבנה הקולמנרי. בנוסף לזאת, הוכח כי לא עוד מבנה שכבתי של 

שני חומרים שלאחד יש אינדקס החזרה גבוה והאחר אינדקס החזרה נמוך הוא הכרחי, 

ינדקס החזרה נמוך. פיתוחים אחרונים אלא ניתן לשלב שני חומרים שלשניהם יש א

רפלקטיביים עשויים להקטין את החזרת האור עד כדי -אלו מעידים כי ציפויים אנטי

 .העברה מלאה במעבר מתווך אחד למשנהו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לעדשות רפלקטיביים ליישומים שונים. )א( ציפויי אנטי רפלקס -. ציפויים אנטי1 איור

 )ד( טילים הנושאים כיפות ספיר. -ראיה. )ב( מצלמות הדמיה תרמית, )ג( כיפות ספיר ו

 

  
 

)ב( ציפוי היוצר התאבכות  GRINרפלקטיביים. )א( -. גישות לציפויים אנטי2 איור

 הורסת.

 



 

 

ות בעלות לאור זאת, ניתן לשלב את השיטות שהוצגו לעיל עם טכניקות לקבלת שכב

מטרית להקטנת רמת החזר האור. האור -והננו -מבנים וארכיטקטורות בסקלה המיקרו

 העובר דרך הציפויים הללו, "נכלא" במבנים ובכך מפחית את ההחזרה. 

 

בצורך לפיתוח טכנולוגיות מתוחכמות המשלבות מכשור אופטי לצרכים  עם העליה

אזרחיים, צבאיים וביטחוניים כגון איסוף מתקדם של מידע מודיעיני, ביצוע סיורים 

בדרישות על מנת לשלוט בצורה מירבית  ומעקבים ממוקדים ועוד, עולה הצורך

ע וזיהוי מטרות ברזולוציה בתכונות האופטיות של הציפוי וזאת בכדי להגיע לאיתור מיד

 גבוהה.

 

רפלקטיביים הינו היכולת למנוע את ההחזרה עבור טווח רחב -האתגר בציפויים האנטי

של אורכי גל וזוויות פגיעה שונות של האור ועם זאת לשמור על תכונות הציפוי האחרות 

דת ג, המיוצרות ביחי1הדרושות לפעילות הרכיב. לדוגמה, עבור כיפות ספיר, איור 

הגבישים בפארק רותם תעשיות הציפוי נעשה רק בחלקה הפנימי של הכיפה. 

טכנולוגיות הציפוי השונות מאפשרות שליטה טובה על עובי השכבות בחלקה הפנימי 

של הכיפה אך לא בצידה החיצוני. לכן, יש מספר בודד של מעבדות בעולם )בעיקר 

נימי והחיצוני לציפויים אופטיים בארה"ב( המתמודדות עם ציפוי כיפות ספיר בחלקם הפ

רפלקטיביים. הסיבה לכך היא גיאומטרית הכיפות שמקשה על קבלת ציפוי -אנטי

מטרי( על כל פני שטח, ובנוסף הדרישות המחמירות בהן הכיפות -אחיד )בדיוק ננו

צריכות לעמוד בתנאי סביבה/שירות. ציפוי חיצוני החשוף לתנאי הסביבה, נדרש לספק 

לחות, אירוזיה )למשל פגיעת חלקיקים( ולעמוד בשינויי טמפרטורות שונות, הגנה מפני 

וכל זאת ללא שהציפוי משנה את תכונותיו האופטיות. ידועים מספר הרכבים של 

חומרים אשר עשויים להתאים לציפויים חיצוניים כאלו ולכן ציפוי כיפות הספיר בחלקה 

שיפור ובתפקוד הרכיב האופטי הפנימי והחיצוני הינו בעל פוטנציאל משמעותי ב

הנמצא בתוך הכיפה. ה"נישה" של ציפוי כיפות בחלק הפנימי והחיצוני עדיין לא הושג 

בארץ ובאירופה, ואנחנו מאמינים כי לא ירחק היום בו חברות מסחריות בעיקר בתחום 

 הביטחוני ימלאו את החלל הקיים.

 

ת הניבה הבנה, יכולות, לסיכום, הצמיחה המדעית והטכנולוגית בשנים האחרונו

כישורים וצרכים חדשים לרכיבים אופטיים מתקדמים עבור יישומים שונים. באמצעות 

רפלקטיביים ניתן להפחית את ההפסדים הנובעים כתוצאה מהחזרות -הציפויים האנטי

 אור ובכך להגדיל את יעילות הרכיב המצופה.

 

 

 

 


