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STRESZCZENIE 
Praca ta miała na celu wprowadzenie do tematyki wytwarzania falowodów z nanocząstkami 

srebra przy użyciu mikroobróbki laserowej oraz pokazanie możliwości realizacji tego konceptu. 

Z tego powodu praca ta zawiera obszerny wstęp teoretyczny, który obejmuje m.in. podstawy 

optyki falowej i propagacji światła w falowodach, wprowadzenie do właściwości nanocząstek 

srebra oraz krótki zarys dwóch popularnych metod symulacji układów fotonicznych – FDTD  

i FEM.  

W części eksperymentalnej skupiono się na wykonaniu testowego układu do trójwymiarowej 

mikroobróbki laserowej oraz opisano proces przygotowania specjalnych, dotowanych 

srebrem matryc szklanych dla falowodów . 

Część symulacyjna tejże pracy podzielona jest na dwie części – pierwsza zawiera analizę 

modową struktur światłowodowych wykonaną w programie Comsol metodą elementów 

skończonych, druga część z kolei obejmuje symulacje FDTD napisane przez autora w języku C. 

Są to symulacje przebiegów czasowych pola elektromagnetycznego w układzie pojedynczego 

falowodu oraz w układzie sprzężonego falowodu z rezonatorem pierścieniowym. 

Pokazano, że stworzony układ testowy pozwala na mikroobróbkę laserową przygotowanych 

matryc szklanych i wytwarzanie w nich in situ nanocząstek srebra. Symulacje metodą FEM 

potwierdzają, iż wytwarzane w ten sposób struktury posiadają zdolność do prowadzenia 

światła i sprzęgania się z innymi strukturami fotonicznymi. Obliczenia FDTD pozwoliły na 

scharakteryzowanie przykładowych układów falowód – rezonator oraz nakreślenie kierunku 

dalszych badań. 
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1 WSTĘP TEORETYCZNY 

1.1 PODSTAWY ELEKTRODYNAMIKI KLASYCZNEJ 

1.1.1 Siła Lorentza 

Na ładunek elektryczny o wartości 𝑞 poruszający się z prędkością 𝒗  w polu elektrycznym  

𝑬 i polu magnetycznym o indukcji 𝑩 działa siła 𝑭 dana równaniem: 

 𝑭 = 𝑞(𝑬 + 𝒗 × 𝑩) (1) 

Siła ta nazywana jest siłą Lorentza i działa prostopadłe do kierunku prędkości ładunku. Warto 

zauważyć, iż pole elektryczne powoduje zmianę wartości pędu ładunku, natomiast pole 

magnetyczne powoduje jedynie zakrzywianie toru jego ruchu i nie powoduje zmiany wartości 

jego pędu. 

1.1.2 Równania Maxwella 

Zbiór czterech podstawowych praw opisujących zachowanie w czasie i przestrzeni pól 

elektrycznego 𝑬 i magnetycznego 𝑯 oraz ich wzajemne związki nosi nazwę równań Maxwella 

[1]. Równania te, mające swoje historyczne nazwy, określają dywergencję i rotację obu pól.  

W Tabela 1 zostały przedstawione postaci równań Maxwella dla pól w ośrodku o względnej 

przenikalności elektrycznej 𝜖𝑟  oraz magnetycznej 𝜇𝑟  i gęstości ładunku 𝜌 , w którym płyną 

prądy o gęstości 𝑱 . Wielkości 𝜖0  i 𝜇0  to stałe fizyczne odpowiadające przenikalności 

elektrycznej i magnetycznej próżni. 
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Tabela 1 Równania Maxwella 

Przydatnymi wielkościami wektorowymi do opisu pól w ośrodku materialnym są indukcja 

elektryczna 𝑫 oraz indukcja magnetyczna 𝑩 zdefiniowane przez poniższe równania: 

 𝑫 = 𝜖𝑟𝜖0𝑬, (6) 

 𝑩 = 𝜇𝑟𝜇0𝑯. (7) 

1.1.3 Warunki brzegowe równań Maxwella 

Rozważmy granicę dwóch ośrodków o różnych względnych przenikalnościach magnetycznych 

(odpowiednio 𝜇1  oraz 𝜇2 ) i elektrycznych (odpowiednio 𝜖1  oraz 𝜖2 ). W przypadku braku 

ładunków i prądów na granicy ośrodków można pokazać, które składowe (styczne czy 

prostopadłe) wielkości 𝑬, 𝑫, 𝑯, 𝑩 są ciągłe na tejże granicy. 

Przykładowo, na podstawie prawa Gaussa, można pokazać, że 

 ∭ 𝛻 ∙ (𝜖𝑟𝜖0𝑬)𝑑𝜏

𝑉

= ∭ 𝜌𝑑𝜏

𝑉

. (8) 

Korzystając z twierdzenia Ostrogradskiego-Gaussa (o dywergencji) i z faktu braku ładunków 

elektrycznych: 

 ∯(𝜖𝑟𝜖0𝑬) ∙ 𝑑𝒂

𝑆

= 0. (9) 

Całkując po infinitezymalnie cienkiej powierzchni Gaussa obejmującej obie strony powierzchni 

𝑆, dochodzimy do równań: 

 (𝜖1𝑬) ∙ 𝑑𝒂 − (𝜖2𝑬) ∙ 𝑑𝒂 = 0, (10) 

 𝜖1𝑬⊥ = 𝜖2𝑬⊥, (11) 

 𝑫1
⊥ = 𝑫2

⊥. (12) 

Wynika z tego, iż na granicy dwóch ośrodków ciągła jest prostopadła doń składkowa indukcji 

elektrycznej.  

Lp. Nazwa Postać 

1 prawo Gaussa ∇ ∙ (𝜖𝑟𝜖0𝑬) = 𝜌 (2)  

2 bez nazwy ∇ ∙ (𝜇𝑟𝜇0𝑯) = 0 (3) 

3 prawo Faradaya ∇ × 𝑬 = −𝜇𝑟𝜇0

𝜕𝑯

𝜕𝑡
 (4) 

4 prawo Ampère’a ∇ × 𝑯 = 𝑱 + 𝜖𝑟𝜖0

𝜕𝑬

𝜕𝑡
 (5) 
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Tabela 2 Warunki ciągłości wielkości wekorowych opisujących pola elektryczne i magnetyczne 

Lp. Wielkość Warunek ciągłości 

1 indukcja elektryczna 𝑫 ciągła składowa prostopadła: 𝑫1
⊥ = 𝑫2

⊥ (13) 

2 indukcja magnetyczna 𝑩 ciągła składowa prostopadła: 𝑩1
⊥ = 𝑩2

⊥ (14) 

3 
natężenie pola 

elektrycznego 𝑬 
ciągła składowa styczna: 𝑬1

∥ = 𝑬2
∥  (15) 

4 
natężenie pola 

magnetycznego 𝑯 
ciągła składowa styczna: 𝑯1

∥ = 𝑯2
∥  (16) 

W podobny sposób, wychodząc od każdego z równań Maxwella, można pokazać pozostałe 

warunki ciągłości [1]. Uzyskane z poszczególnych równań warunki ciągłości zebrane są  

w Tabela 2. 

1.1.4 Równanie falowe 

Działająć operatorem rotacji osobno na lewą i prawą stronę prawa Faradaya, otrzymujemy dla 

przypadku próżni, tj. bez ładunków i prądów elektrycznych następujace równania: 

 𝛻 × 𝐿 = 𝛻 × (𝛻 × 𝑬) = 𝛻(𝛻 ∙ 𝑬) − ∆𝑬 = −∆𝑬, (17) 

 
𝛻 × 𝑃 = −𝛻 ×

𝜕𝑩

𝜕𝑡
= −

𝜕(𝛻 × 𝑩)

𝜕𝑡
= −𝜇0𝜖0

𝜕2𝑬

𝜕𝑡2
. (18) 

Równość obu stron prowadzi nas do równania: 

 −𝛻 × 𝐿 = ∆𝑬 = 𝜇0𝜖0

𝜕2𝑬

𝜕𝑡2
= −𝛻 × 𝑃. (19) 

Analogiczne rachunki przeprowadzone w oparciu o prawo Ampère’a prowadzą do równania: 

 
∆𝑯 = 𝜇0𝜖0

𝜕2𝑯

𝜕𝑡2
. (20) 

Równania (18) i (19) mają postać trójwymiarowego równania falowego danego równaniem: 

 
∆𝒇 =

1

𝑣2

𝜕2𝒇

𝜕𝑡2
. (21) 

Poprzez porównanie można pokazać, że prędkość fazowa 𝑣, czyli prędkość rozchodzenia się 

czoła fali elektromagnetycznej wynosi: 

 
𝑣 =

1

√𝜇0𝜖0

= 𝑐, (22) 

gdzie 𝑐 jest stałą fizyczną i jest równa prędkości rozchodzenia się światła w próżni. 

Jednym z rozwiązań równania falowego jest fala płaska. Stąd jedno z rozwiązań równania (19) 

dane jest wzorem: 
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 𝑬(𝒓, 𝑡) = Re(𝑬𝟎𝑒𝑖(𝒌𝟎∙𝒓−𝜔𝑡)) = 𝑬𝟎cos(𝒌𝟎 ∙ 𝒓 − 𝜔𝑡). (23) 

Pole magnetyczne ma analogiczną postać: 

 𝑯(𝒓, 𝑡) = Re(𝑯𝟎𝑒𝑖(𝒌𝟎∙𝒓−𝜔𝑡)) = 𝑯𝟎cos(𝒌𝟎 ∙ 𝒓 − 𝜔𝑡). (24) 

W równaniach tych 𝒌𝟎  to tzw. wektor falowy dla próżni, natomiast 𝜔  to częstość fali 

elektromagnetycznej przez nie opisywanej. W przypadku propagacji fali elektromagnetycznej 

w ośrodku o współczynniku załamania 𝑛 wektor falowy fali jest inny w stosunku do próżni  

i wynosi: 

 𝒌 = 𝒌𝟎/𝑛. (25) 

Fala elektromagnetyczna jawi się wobec tego jako harmoniczne rozchodzące się w przestrzeni 

i czasie zaburzenie pola elektrycznego i magnetycznego, których zmiany indukują się 

wzajemnie. Dla zakresu długości fali elektromagnetycznej 𝜆 = 2𝜋𝑐/𝜔  od 400  nm do 700 nm 

mówimy o fali świetlnej z zakresu widzialnego. 

1.2 WPROWADZENIE DO FALOWODÓW 

1.2.1 Definicje 

Mianem falowodów określa się struktury zdolne do prowadzenia fal elektromagnetycznych. 

Jeśli służą one do prowadzenia fal o częstotliwości z zakresu światła widzialnego oraz bliskiej 

podczerwieni, to nazywa się je światłowodami [2]. Zwyczajowo falowodami nazywa się 

struktury prowadzące fale radiowe lub mikrofalowe, jednak w niniejszej pracy tę nazwę będzie 

się stosować w znaczeniu ogólnym. 

Tradycyjne światłowody są obiektami o wysokiej symetrii, składającymi się z rdzenia, czyli 

części, w której propaguje się światło, okrytego płaszczem zbudowanym  

z dieelektryka o mniejszym współczynniku załamania niż rdzeń. Istnieją jednak falowody,  

w których ten warunek nie jest spełniony.  

Wyróżnia się trzy główne mechanizmy propagacji: całkowite wewnętrzne odbicie, 

zmodyfikowane całkowite wewnętrzne odbicie oraz fotoniczna przerwa wzbroniona 

występująca w kryształach fotonicznych [3]. 

W rdzeniu falowodu, podczas propagacji światła, może wytworzyć się pewien stabilny rozkład 

pola elektromagnetycznego o określonej polaryzacji i częstotliwości. Takie charakterystyczne 

rozkłady pola w falowodzie nazywa się jego modami i szczegółowiej zostaną omówione  

w dalszej części pracy. Dla danego modu definiuje się stałą propagacji 𝛽, która jest składową 

wektora falowego 𝑘  w kierunku propagacji. Wielkość 𝛽/𝑘  nosi nazwę efektywnego 

współczynnika załamania i stosuje się ją wymiennie ze stałą propagacji. Mody światłowodowe 

można podzielić na mody podłużne, które związane są z charakterystycznym częstotliwościami 

fal propagujących wzdłuż osi struktury oraz mody poprzeczne charakteryzujące rozkład pól  

w przekroju struktury. Mody podłużne związane są ze stałą propagacji, natomiast mody 

poprzeczne z rozkładem pola w przekroju propagującym się z tą stałą. Dla danej wartości  
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𝛽 może istnieć więcej niż jeden mod poprzeczny. W zależności od ilości modów poprzecznych, 

które może prowadzić dany falowód wyróżnia się falowody jednomodowe i wielomodowe.  

Fale elektromagnetyczne nie mogą być prowadzone w rzeczywistym falowodzie bezstratnie 

ze względu na absorpcję oraz niedoskonałości ich struktury, z czym powiązane jest 

rozpraszanie. Parametrem opisującym ten fakt jest tzw. tłumienność falowodu, którą podaje 

się najczęściej w dB na jednostkę długości, np. dB/m lub dB/km. 

Przestrzenny rozkład współczynnika załamania w strukturze falowodu determinuje jego 

własności. Istnieją różne geometrie, w jakich falowody mogą zostać zrealizowane – kształt 

struktur pełniących funkcję rdzenia i płaszcza może być kryterium ich podziału. W zależności 

od geometrii wyróżnia się m.in. falowody planarne, żebrowe, paskowe i cylindryczne, co 

pokazano na Rys. 1. [2]. Wyróżnia się falowody, w których współczynnik załamania zmienia się 

skokowo oraz falowody gradientowe, w których zmiana współczynnika załamania następuje 

stopniowo. Te dwa rodzaje zestawiono ze sobą na Rys. 2.  

 

 

Rysunek 1 Różne geometrie struktur światłowodowych: a) falowód paskowy, b) planarny, c) żebrowy, d) cylindryczny. 
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Rysunek 2 Profil współczynnika załamania dla struktur falowodowych (z lewej)  o skokowej zmianie współczynnika 
załamania n w przekroju oraz (z prawej)  dla struktur gradientowych. 

 

1.2.2 Mechanizmy propagacji 

 Całkowite wewnętrzne odbicie 

Najprostszym mechanizmem prowadzenia fali elektromagnetycznej w rdzeniu światłowodu 

jest wykorzystanie całkowitego wewnętrznego odbicia na granicy rdzeń-płaszcz [3]. Rozważmy 

przypadek, w którym rdzeń zbudowany jest z materiału o współczynniku załamania 𝑛1 , 

natomiast płaszcz o współczynniku 𝑛2. Promień padający na granicę pod kątem 𝜃1 od strony 

rdzenia ulega odbiciu pod tym samym kątem oraz załamaniu pod kątem 𝜃2. Stosunki amplitud 

kąta załamanego i odbitego do padającego podają równania Fresnela wynikające z warunków 

brzegowych równań Maxwella. Zależność między kątami opisuje prawo Snelliusa wyrażające 

się równaniem: 

 𝑛1 𝑠𝑖𝑛 𝜃1 = 𝑛2 sin 𝜃2. (26) 

Jeśli spełniony jest warunek, że 𝑛1 > 𝑛2, to: 

 ⋁ ⋀
𝑛1

𝑛2
sin 𝜃1

𝜃1>𝜃𝑔𝑟

> 1

𝜃𝑐

. (27) 

Z równania (27) wynika, że powyżej pewnego kąta padania fali, tzw. kąta granicznego 𝜃𝑔𝑟, kąt 

załamania 𝜃2 musiałby przyjmować niefizyczne wartości, co powoduje, że następuje całkowite 

wewnętrzne odbicie od powierzchni płaszcza (vide Rys. 3.). 
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Rysunek 3 Schematyczne pokazanie odbicia i załamania promienia świetlnego pod kątem: (kolejno od lewej) mniejszym niż 

kąt graniczny, równym kątowi granicznemu, większym od kąta granicznego. 

W przypadku falowodów prowadzących światło w oparciu o ten mechanizm można 

zdefiniować tzw. stożek akceptacji światła. Obejmuje on wszystkie promienie świetlne, które 

padłszy na czoło falowodu, zostaną "uwięzione" w rdzeniu, tj. spełniony zostanie warunek 

całkowitego wewnętrznego odbicia. Spełnienie tego warunku zostało przedstawione na Rys. 

4. Stożek ten cechowany jest przez kąt akceptacji 𝜃𝑀𝐴𝑋 oraz tzw. aperturę numeryczną (𝑁𝐴), 

która wiąże się z kątem akceptancji oraz wartościami współczynników załamania płaszcza 𝑛2  

i rdzenia 𝑛1 poprzez równanie: 

 
𝑁𝐴 = sin 𝜃𝑀𝐴𝑋 = √𝑛1

2 − 𝑛2
2. (28) 

 

Rysunek 4 Pokazanie stożka akceptancji falowodu o kącie między jego osią a tworzącą równym 𝜃𝑀𝐴𝑋. 

 Zmodyfikowane całkowite wewnętrzne odbicie 

Elementy składowe struktur światłowodowych takie jak płaszcz czy rdzeń niekoniecznie muszą 

być jednorodne pod względem rozkładu przestrzennego współczynnika załamania. 

Przykładem są światłowody gradientowe, gdzie współczynnik załamania rdzenia zmienia się  

w sposób ciągły wraz z oddalaniem się od osi światłowodu. Jednakże niejednorodny rozkład 

współczynnika załamania występuje nie tylko w takich światłowodach. Struktury falowodowe 
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zbudowane z elementów o rozmiarach mniejszych od długości fali świetlnej noszą nazwę 

światłowodów mikrostrukturalnych. W takim wypadku współczynnik załamania, który lokalnie 

„odczuwa” propagująca się fala elektromagnetyczna ma wypadkową wartość uśrednioną dla 

otoczenia danego fragmentu struktury. 

Mechanizm propagacji światła oparty o całkowite wewnętrzne odbicie na granicy ośrodków  

o różnych efektywnych (uśrednionych) współczynnikach załamania określa się mianem 

zmodyfikowanego całkowitego wewnętrznego odbicia. 

1.2.3 Propagacja światła w falowodach 

Geometryczny opis propagacji światła w falowodach jest modelem przybliżonym i trzeba go 

traktować jedynie jako obraz poglądowy. Aby dokladnie poznać zachowanie pola 

elektromagnetycznego w takich strukturach, należy za punkt wyjścia obrać równania 

Maxwella (1)-(4). 

Rozpatrujemy przestrzeń pozbawioną swobodnych ładunków elektrycznych oraz płynących  

w niej prądów, ale o odpowiednim rozkładzie przestrzennym stałej dielektrycznej 𝜖𝑟 . 

Względną przenikalność magnetyczną przyjmujemy za 1, gdyż tradycyjne światłowody 

wykonywane są z materiałów niemagnetycznych. Działając operatorem rotacji na równania 

(3) i (4), otrzymujemy równania falowe odpowiednie dla natężenia pola elektrycznego 𝑬 oraz 

natężenia pola magnetycznego 𝑯 w strukturach o danym rozkładzie stałej dielektrycznej [4]: 

 ∆𝑬 + ∇ (𝐄
∇ϵr

ϵr
) = 𝜖𝑟𝜖0𝜇0

𝜕2𝑬

𝜕𝑡2
, (29) 

 ∆𝑯 + (
∇ϵr

ϵr
) × (∇ × 𝐇) = 𝜖𝑟𝜖0𝜇0

𝜕2𝑯

𝜕𝑡2
. (30) 

Przy założeniu zależności czasowej natężeń pól 𝑬  i 𝑯  postaci (23) i (24) równania falowe 

sprowadzają się do: 

∆𝑬 + ∇ (𝐄
∇ϵr

ϵr
) = −𝜔2𝜖𝑟𝜖0𝜇0𝑬, (31) 

∆𝑯 + (
∇ϵr

ϵr
) × (∇ × 𝐇) = −𝜔2𝜖𝑟𝜖0𝜇0𝑯. (32) 

Jeśli założyć, że rozkład stałej dielektrycznej jest niezmienniczy względem kierunku propagacji: 

𝑬(𝒓⊥, 𝑧) = 𝑬(𝒓⊥)𝑒iβz, (33) 

𝑯(𝒓⊥, 𝑧) = 𝑯(𝒓⊥)𝑒iβz, (34) 

otrzymuje się równania falowe postaci: 

(∇⊥ + ∇
∇ϵr

ϵr
) 𝐄 = (β2 − 𝜔2𝜖𝑟𝜖0𝜇0) 𝑬, (35) 

(∇⊥ + (
∇ϵr

ϵr
) × ∇ ×) 𝑯 = (β2 − 𝜔2𝜖𝑟𝜖0𝜇0) 𝑯. (36) 

Powyższe równania mają budowę zagadnienia własnego. Określone rozkłady przestrzenne pól 

𝑬  i 𝑯  stanowiące wektory własne to wprowadzone wyżej mody falowodowe, które 

charakteryzowane są przez stałą propagacji 𝛽. Równania te zazwyczaj są często niemożliwe 
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do rozwiązania analitycznego z powodu zależności pól od gradientu stałej dieleketrycznej, 

dlatego do ich rozwiązywania stosuje się metody numeryczne. 

1.2.4 Mody falowodowe 

„Uwięzienie” światła w strukturach falowodowych sprowadza się do narzucenia określonych 

warunków brzegowych w jednym lub dwóch wymiarach. Wynikają one bezpośrednio  

z równań Maxwella i opierają się na spełnianiu ciągłości odpowiednich składowych pól 

elektrycznego i magnetycznego na granicach ośrodków, które zaprezentowano w równaniach 

(12)-(15). Powoduje to, jak pokazano wcześniej, iż można sformułować pojęcie modu, czyli 

rozkładu przestrzennego pól o określonej polaryzacji i stałej propagacji [2]. Stała propagacji  

w ogólności jest wielkością urojoną. Jej część rzeczywista odpowiada propagacji, natomiast 

część urojona stratom w światłowodzie. Okazuje się, iż prowadzone mody światłowodowe 

tworzą zbiór dyskretny, tj. mogą zostać ponumerowane [2]. 

Mody można także klasyfikować ze względu na geometrię. Przede wszystkim wyróżnia się 

mody 𝑇𝑀 oraz 𝑇𝐸 (ang. transverse magnetic/electric), w których jedno z pól – odpowiednio 

magnetyczne dla modów 𝑇𝑀 oraz elektryczne dla modów 𝑇𝐸 – nie ma składowej w kierunku 

propagacji. Mody, w których składowe obu pól w kierunku propagacji są niezerowe nazywane 

są modami hybrydowymi. Jeśli w kierunku propagacji 𝑧 składowa elektryczna 𝑬𝑧  dominuje 

nad magnetyczną 𝑯𝑧 , to takie mody nazywa się 𝐻𝐸 , a jeśli odwrotnie, to nazywa się je 

modami 𝐸𝐻 . Mody hybrydowe zawsze występują parami o prostopadłych do siebie 

polaryzacjach. Warto zaznaczyć, iż mody hybrydowe występują w falowodach zawsze,  

w przeciwieństwie do modów 𝑇𝑀 oraz 𝑇𝐸 [4]. 

1.3 NANOCZĄSTKI SREBRA 

1.3.1 Wprowadzenie 

Mianem nanocząstek określa się cząstki, których 

rozmiary przestrzenne mieszczą się w przedziale 

od 1 do 100 nm [6]. Cechą charakterystyczną 

takich układów jest wysoki stosunek liczby 

atomów znajdujących się na powierzchni 

nanocząstki w stosunku do całkowitej liczby 

atomów budującej cząstkę. Ponieważ atomy 

powierzchniowe mają niewysycone wiązania 

powierzchniowe, nanocząstki wykazują większą 

reaktywność chemiczną w stosunku do większych 

cząstek o takim samym składzie chemicznym. 

Powoduje to, iż wokół nanocząstki tworzona jest powłoka zbudowana z produktów reakcji 

nanocząstki z otoczeniem, w którym się znajduje.  

Rysunek 5 Schematyczne ukazanie nanocząstki srebra 
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W przypadku nanocząstek srebra powłoka tworzona jest najczęściej z tlenku srebra(II), który 

jest produktem reakcji powierzchniowych atomów srebra z tlenem atmosferycznym.  

W stosunku do srebra typu bulk nanocząstki wykazują szereg odmiennych właściwości, które 

zostaną przedyskutowane poniżej. 

1.3.2 Właściwości 

Wyjątkowość własności nanocząstek polega na tym, że silnie zależą one nie tylko od ich 

rozmiaru, ale również od kształtu, jaki przyjmują [6]. 

Interesujący z punktu widzenia zastosowań biologicznych i medycznych jest fakt, iż 

nanocząstki srebra posiadają właściwości bakteriobójcze. Mechanizm tego zjawiska jest 

poznany i opiera się na oddziaływaniu reaktywnej nanocząstki z błoną komórkową.  

Ważniejsze dla tej pracy są jednak właściwości 

optyczne nanocząstek srebra. W związku z ich 

niewielkimi rozmiarami można rozpatrywać 

nanocząstki jako kule złożone ze zrębów atomów 

srebra oraz zdelokalizowanych chmur elektronów 

walencyjnych otaczających dodatnio naładowany 

rdzeń nanocząstki. Umieszczone w polu 

elektrycznym 𝑬  rdzeń oraz chmura mogą zostać 

rozsunięte, tworząc dipol elektryczny. 

Rozpatrzmy nanocząstkę umieszczoną w zmiennym 

polu elektrycznym fali świetlnej 𝑬 = 𝑬𝟎𝑒−𝑖𝜔𝑡  

o długości fali 𝜆  dużo większej od rozmiarów 

nanoczątki 𝑑 . Ponieważ 𝑑 ≪ 𝜆 , pole elektryczne,  

w którym znajduje się każdy z elektronów 

walencyjnych nanocząstki ma taką samą wartość.  

W związku z tym na każdy elektron działa w tym 

samym momencie taka sama siła i elektrony 

oscylują kolektywnie. Rozpatrzmy ruch pojedynczego elektronu o masie 𝑚𝑒 oraz ładunku −𝑒, 

który jest wychylany z położenia równowagi o odległość 𝑥. Działa na niego siła elektryczna 

związana z przyciąganiem przez dodatnie naładowany rdzeń nanocząstki proporcjonalna do 

wychylenia ze stałą 𝛼 . Poprzez analogię do klasycznego oscylatora harmonicznego można 

pokazać, że 𝛼 = 𝑚𝑒𝜔0
2, gdzie 𝜔0 to częstość własna. Można przyjąć, iż oscylacje elektronów 

wokół rdzenia podlegają tłumieniu o stałej 𝛾  proporcjonalnemu do prędkości �̇�,  

z jaką elektron się porusza. W zewnętrznym polu elektrycznym elektrony podlegają sile 

Lorentza danej równaniem (1). Z drugiej zasady dynamiki można zapisać równanie na 

wypadkową siłę działająca na pojedynczy elektron i powiązać ją z jego przyspieszeniem �̈�: 

 𝑚𝑒�̈� = −𝑚𝑒𝛾�̇� − 𝑚𝑒𝜔0
2𝑥 − 𝑒𝐸0𝑒−𝑖𝜔𝑡. (37) 

Rysunek 6 Nanocząstka metaliczna w  stałym polu 
elektrycznym tworzy dipol dzięki kolektywnemu 

przesunięciu elektronów walencyjnych względem 
rdzenia atomowego 
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Postulując rozwiązanie stacjonarne postaci 𝑥 = 𝑥0𝑒−𝑖𝜔𝑡 , gdzie 𝑥0  to amplituda wychylenia, 

dochodzi się do ostatecznie do wyrażenia na 𝑥0: 

 −𝜔2𝑥0𝑒−𝑖𝜔𝑡 + 𝜔0
2𝑥0𝑒−𝑖𝜔𝑡 − 𝑖𝜔𝛾𝑥0𝑒−𝑖𝜔𝑡 = −

𝑒

𝑚𝑒
𝐸𝑜𝑒−𝑖𝜔𝑡, (38) 

 𝑥0(𝜔0
2 − 𝜔2 − 𝑖𝜔𝛾) = −

𝑒

𝑚𝑒
𝐸𝑜 , (39) 

 
𝑥0 = −

𝑒

𝑚𝑒

𝐸𝑜

𝜔0
2 − 𝜔2 − 𝑖𝜔𝛾

. (40) 

Widać, że amplituda oscylacji elektronów jest w rezonansie w przypadku, gdy częstość zmian 

pola elektrycznego 𝜔 spełnia warunek 𝜔 = 𝜔0 . Jest to tzw. zlokalizowany powierzchniowy 

rezonans plazmonowy, a kolektywne oscylacje chmur elektronów walencyjnych wokół rdzeni 

nazywane są plazmonami [7]. Wzbudzanie plazmonów może być realizowane poprzez 

oświetlanie nanocząstek światłem. Okazuje się, że w widmie transmisji przez obszar  

z nanocząstkami pojawia się dip absorpcyjny, za który odpowiada zjawisko rezonansu 

plazmonowego. Zgodnie z teorią Mie pozycja rezonanansu na widmie częstości zależy od 

wielkości, kształtu oraz otoczenia rozpraszających obiektów, a w tym wypadku nanocząstek. 

Ujawnia się tutaj możliwość zastoswań nanocząstek srebra i innych metali w urządzeniach 

pełniących funkcje sensorów czy filtrów. 

1.3.3 Wytwarzanie 

Istnieje wiele sposobów wytwarzania nanocząstek srebra, a wybór metody syntezy 

podyktowany jest przede wszystkim możliwością kontroli wielkości i jej rozkładu, kształtu 

otrzymywanych cząstek oraz rodzajem matrycy, w której powstające obiekty będą 

umieszczone [6]. Wszystkie te cechy determinują ich późniejsze zastosowanie. 

Najpopularniejszymi metodami wytwarzania nanocząstek są metody chemiczne polegające na 

redukcji jonów srebra w roztworach odpowiednich soli. Główna koncepcja tych metod opiera 

się na prowadzeniu redukcji do srebra atomowego w odpowiednim środowisku, które 

zapobiega koagulacji otrzymywanych nanocząstek. Otrzymywane w ten sposób nanocząstki 

występują w formie roztworów koloidalnych. Ta postać, dogodna dla zastosowań 

biologicznych, nie sprawdza się w przypadku wykorzystania ich w innych dziedzinach, które 

wymagają kontroli lokalizacji nanocząstek czy też możliwości operowania w różnych 

środowiskach [6]. 

Inną grupą są metody pozwalające na wytwarzanie nanocząstek w matrycach stałociałowych, 

co zapewnia możliwość ich dalszego użycia w różnego rodzaju urządzeniach na polu takich 

dziedzin jak fotonika, optoelektronika czy sensoryka. Dobrym materiałem dla matryc są szkła 

z powodu ich łatwiej obróbki oraz zamrożonej mikrostruktury i dlatego w dalszej części pracy 

to one bedą rozpatrywane.  
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1.3.4 Wytwarzanie nanocząstek srebra w szkle 

Aby wytworzyć nanocząstki srebra w szkle potrzebne są specjalnie przygotowane matryce 

szklane, w których wbudowane są jony srebra. Te mogą trafić do szkła już podczas procesu 

wywarzania matryc, co powoduje, że jony są równo zdyspergowane w całej objętości. Prostszą 

metodą, niewymagającą ingerencji w proces wytwarzania szkła, jest zanurzanie matryc 

szklanych w roztworach soli srebra i doprowadzenie do wymiany jonowej na zasadzie dyfuzji 

– wówczas jony srebra wbudowują się w strukturę szkła głównie w warstwie 

przypowierzchniowej matrycy. 

Następnym krokiem w procesie wytwarzania nanocząstek jest doprowadzenie do redukcji 

jonów do srebra atomowego i agregacji otrzymanych atomów prowadzonej do momentu,  

w którym cząstki mają odpowiednie wielkości. Redukcja jonów odbywa się na zasadzie reakcji 

jonu srebra z elektronem swobodnym, który powstaje w materiale wskutek dostarczenia mu 

energii. Proces ten można prowadzić na kilka sposobów. Należy przede wszystkim wyróżnić 

metody pozwalające na wytworzenie nanocząstek in situ w matrycy szklanej. Ta grupa metod 

pozwala m.in. uniknąć kontaktu nanocząstek z otoczeniem innym niż szkło, w którym mają 

pozostawać docelowo. 

Najprostszą z metod wytwarzania nanocząstek in situ jest wygrzewanie materiału  

w atmosferze redukującej [8]. Pozwala ono na redukcję jonów srebra do srebra atomowego  

i ich późniejszą migrację oraz aglomerację. Nanocząstki powstają w tych obszarach próbki, do 

których wprowadzono jony srebra. Dzieje się to jednocześnie w całej objętości próbki, która 

poddawana jest wygrzewaniu [8]. 

Inną  metodą, na której skupiono się w dalszej części pracy jest mikroobróbka materiału przy 

użyciu lasera krótkoimpulsowego. Podczas tego procesu materiał jest lokalnie modyfikowany, 

co obejmuje również lokalną redukcję jonów srebra wbudowanych w jego strukturę. Od 

długości trwania impulsu laserowego zależy, które zjawiska zachodzą w materiale poddanemu 

Rysunek 7 Skala czasowa zjawisk zachodzących w materiale. Zaczerpnięto z [9]. 
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obróbce laserowej (Rys. 7.) [9]. W przypadku zastosowania lasera o impulsach wystarczająco 

krótkich można prowadzić proces wytwarzania nanocząstek bez niszczenia materiału poprzez 

jego topienie oraz bez transportu ciepła do innych obszarów szkła niż ten w ognisku. 

Wytwarzaniu nanocząstek towarzyszy także lokalne zagęszczenie materiału poprzez 

powstawanie naprężeń oraz formacja tzw. centrów barwnych. Są to elektrony lub dziury 

uwięzione odpowiednio w wakacji anionowej lub kationowej, czyli pustych węzłach sieci, które 

zajmowane są w przypadku braku defektów przez aniony lub kationy.  Każdy z tych efektów 

powoduje lokalny wzrost współczynnika załamania materiału rzędu Δ𝑛 ~ 0,001, a obecność 

nanocząstek srebra powoduje dodatkowo wzrost absorpcji światła w zakresie widzialnym  

w związkuz występowaniem rezonansu plazmonowego [10]. 

Wykorzystanie lasera pozwala na lokalną obróbkę materiału poprzez odpowiednie 

zogniskowanie wiązki. Warto zaznaczyć, iż dzięki przezroczystości szkła mogą być 

modyfikowane także na różnej głębokości. Ujawnia się tu główna zaleta opisywanej metody – 

pozwala ona na trójwymiarową lokalną modyfkację struktury szkła, a w dodatku proces 

mikroobróbki laserowej może zostać łatwo zautomatyzowany dzięki zastosowaniu 

odpowiednio zsynchronizowanych przesuwów. Lokalny wzrost współczynnika załamania 

Rysunek 8 Schemat układu pozwalającego na mikroobróbkę materiału przy użyciu lasera femtosekundowego [10]. 
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powoduje, iż wytworzone struktury mogą służyć do prowadzenia światła. Laser 

krótkoimpulsowy jawi się wobec tego jako dogodne narzędzie do precyzyjnego tworzenia 

trójwymiarowych struktur fotonicznych w szkle. Obok światłowodów strukturami takimi mogą 

być np. rezonatory optyczne. 

1.4 SYMULACJE KOMPUTEROWE 

1.4.1 Przesłanki do tworzenia symulacji 

Eksperyment jest podstawowym narzędziem fizyki, które pozwala na poznawanie 

rzeczywistości. Do wyników eksperymentu dopasowane zostają pewne matematyczne 

modele, których zadaniem jest jak najlepiej odzwierciedlać świat. Korzystając z istniejących 

modeli, można przewidywać zachowanie układów fizycznych i konfrontować  

z przewidywaniami wyniki eksperymentu. 

Fizyka eksperymentalna wymaga dużego zaplecza obejmującego zarówno badane układy, jak 

i urządzenia badawcze. Wymaga to ogromnych nakładów finansowych i wiąże się z ryzykiem, 

że eksperyment może się nie udać i zabraknie środków jego powtórzenie lub na inne, które 

mogą dać z kolei ważniejsze wyniki. 

Z pomocą fizyce eksperymentalnej przychodzą symulacje komputerowe, które pozwalają 

wstępnie przewidzieć wyniki eksperymentów, a od strony technicznej wymagają jedynie 

maszyny obliczeniowej, a w konsekwencji mniejszych środków pieniężnych. Jednakże aby 

wydajnie symulować skomplikowane układy rzeczywiste, trzeba stosować metody 

numeryczne, które są metodami przybliżonymi. Znajomość działania odpowiednich metod 

oraz ich ograniczeń pozwala na wybór najlepszej metody do rozwiązania danego zagadnienia 

i otrzymanie wyników z dobrą dokładnością. 

1.5 METODA RÓŻNIC SKOŃCZONYCH W DZIEDZINIE CZASU (ANG. FDTD – FINITE DIFFERENCE TIME 

DOMAIN) 

1.5.1 Wprowadzenie 

Metoda FDTD jest jedną z popularnych metod numerycznego rozwiązywania równań 

Maxwella w zdefiniowanym obszarze. Znalezione rozwiązania obejmują wiele częstości, 

ponieważ jest to metoda operująca w dziedzinie czasu. Punktem wyjścia dla tej metody są 

równania (1)-(4) [11]. Typowo rozwiązuje się tylko równania na rotację, co powoduje, że 

równania na dywegencję pól niekoniecznie są spełniane. Metoda opiera się dyskretyzacji 

przestrzennej i czasowej obszaru symulacji. Występujące w równaniach pochodne przybliża 

się za pomocą dyskretnych schematów różnicowych. Algorytm obliczeń oparty jest o schemat 

Cranka-Nicolsona [4]. Ów schemat jest wydajną metodą numerycznego rozwiązywania 

cząstkowych równań różniczkowych w dziedzinie czasu. 
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1.5.2 Sieć Yee 

Sposób dyskretyzacji przestrzeni i czasu do obliczeń FDTD formułowany jest przez tzw. 

schemat Yee. Określa on miejsca w przestrzeni i czasie, w których występują poszczególne 

składowe pól 𝑬 oraz 𝑯  [4]. Dla pola magnetycznego i elektrycznego tworzone są dwie osobne 

sieci Yee, których węzły przesunięte są względem siebie o połowę kroku przestrzennego  

w każdym z rozpatrywanych wymiarów przestrzennych oraz o połowę kroku czasowego  

w domenie czasu. 

Dyskretyzacja opiera się na przejściu 𝑬(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) → 𝑬𝑖,𝑗,𝑘
𝑛 , gdzie 𝑛 to zdyskretyzowana chwila 

czasu, natomiast 𝑖, 𝑗, 𝑘 to zdyskretyzowane położenia w przestrzeni 𝑥, 𝑦, 𝑧. 

W sieci Yee przyjmuje się, że dla 𝑚 = 𝑥, 𝑦, 𝑧: 

 Składowe 𝐸𝑚  są określone dla połówkowego położenia w kierunku 𝑚  oraz 

całkowitego w kierunkach innych niż 𝑚. Określone są w całkowitej chwili czasu. 

 Składowe 𝐻𝑚  są określone dla całkowitego położenia w kierunku 𝑚  oraz 

połówkowego w pozostałych kierunkach przestrzennych. Określone są także  

w połówkowych chwilach czasowych. 

Taka dyskretyzacja przestrzni poprzez podzielenie jej na dwie dopełniające się sieci Yee 

zapewnia, że w obliczeniach FDTD opartych o sieci Yee spełniane są także równania na 

dywergencję. 

 

Rysunek 9 Dwuwymiarowa sieć Yee dla modu TE na schemacie czasoprzestrzennym. 

1.5.3 Zastosowanie do równań Maxwella w dziedzinie czasu 

Wychodząc z prawa Ampère’a oraz prawa Faradaya dla przestrzeni bez ładunków, pradów 

oraz bez materiałów magnetycznych (𝜇𝑟 = 1) i korzystając z definicji rotacji, otrzymuje się: 

 −𝜇0

𝜕𝑯𝑥

𝜕𝑡
=

𝜕𝑬𝑧

𝜕𝑦
−

𝜕𝑬𝑦

𝜕𝑧
, (41) 



20 
 

 −𝜇0

𝜕𝑯𝑦

𝜕𝑡
=

𝜕𝑬𝑥

𝜕𝑧
−

𝜕𝑬𝑧

𝜕𝑥
, (42) 

 −𝜇0

𝜕𝑯𝑧

𝜕𝑡
=

𝜕𝑬𝑦

𝜕𝑥
−

𝜕𝑬𝑥

𝜕𝑦
, (43) 

 𝜖0𝜖𝑟

𝜕𝑬𝑥

𝜕𝑡
=

𝜕𝑯𝑧

𝜕𝑦
−

𝜕𝑯𝑦

𝜕𝑧
, (44) 

 𝜖0𝜖𝑟

𝜕𝑬𝑦

𝜕𝑡
=

𝜕𝑯𝑥

𝜕𝑧
−

𝜕𝑯𝑧

𝜕𝑥
, (45) 

 𝜖0𝜖𝑟

𝜕𝑬𝑧

𝜕𝑡
=

𝜕𝑯𝑦

𝜕𝑥
−

𝜕𝑯𝑥

𝜕𝑦
. (46) 

 

Rozważmy przypadek dwuwymiarowy w płaszczyźnie 𝑥𝑦. Pochodne po współrzędnej 𝑧-owej 

wówczas znikają i równania (41)-(46) można podzielić na dwie grupy, z których jedna 

odpowiada modowi 𝑇𝐸, a druga 𝑇𝑀. Widać, że pola w tym przypadku można rozłożyć na 

sumę dwóch ortogonalnych polaryzacji odpowiadających tym modom i rozwiązywać równania 

dla każdej z nich osobno. 

Dla modu 𝑇𝐸 niezerowa jest tylko 𝑧-owa składowa pola magnetycznego i zerowa jest 𝑧-owa 

składowa pola elektrycznego: 

 −𝜇0

𝜕𝑯𝑧

𝜕𝑡
=

𝜕𝑬𝑦

𝜕𝑥
−

𝜕𝑬𝑥

𝜕𝑦
, (47) 

 𝜖0𝜖𝑟

𝜕𝑬𝑥

𝜕𝑡
=

𝜕𝑯𝑧

𝜕𝑦
, (48) 

 𝜖0𝜖𝑟

𝜕𝑬𝑦

𝜕𝑡
= −

𝜕𝑯𝑧

𝜕𝑥
. (49) 

 

Równania te mogą zostać rozpisane, korzystając ze schematów różnicowych dla siatki Yee  

w następujący sposób. 

−𝜇0

𝑯𝑧

𝑛+
1
2 (𝑖 +

1
2 , 𝑗 +

1
2) − 𝑯𝑧

𝑛−
1
2 (𝑖 +

1
2 , 𝑗 +

1
2)

Δ𝑡
=

=
𝑬𝑦

𝑛 (𝑖 + 1, 𝑗 +
1
2) − 𝑬𝑦

𝑛 (𝑖, 𝑗 +
1
2)

Δ𝑥
−

𝑬𝑥
𝑛 (𝑖 +

1
2 , 𝑗 + 1) − 𝑬𝑥

𝑛 (𝑖 +
1
2 , 𝑗)

Δ𝑦
, 

(50) 

𝜖0𝜖𝑟

𝑬𝑥
𝑛+1 (𝑖 +

1
2 , 𝑗) − 𝑬𝑥

𝑛 (𝑖 +
1
2 , 𝑗)

Δ𝑡
=

𝑯𝑧
𝑛+1/2

(𝑖 +
1
2 , 𝑗 +

1
2) − 𝑯𝑧

𝑛+1/2
(𝑖 +

1
2 , 𝑗 −

1
2)

Δ𝑦
, (51) 

𝜖0𝜖𝑟

𝑬𝑦
𝑛+1 (𝑖, 𝑗 +

1
2) − 𝑬𝑦

𝑛 (𝑖, 𝑗 +
1
2)

Δ𝑡
=

𝑯𝑧
𝑛+1/2

(𝑖 +
1
2 , 𝑗 +

1
2) − 𝑯𝑧

𝑛+1/2
(𝑖 −

1
2 , 𝑗 +

1
2)

Δ𝑥
. (52) 

 

Obliczenia prowadzone są w tej metodzie sekwencyjnie – najpierw oblicza się pola  

w całkowitej chwili czasu, następnie te w połówkowej, co stanowi punkt wyjścia dla obliczeń 

w następnych chwilach czasu [4]. Analogicznie można przeprowadzić obliczenia dla modu 𝑇𝑀. 
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Równania ujawniają jeden z problemów tej metody: rozbicie na dwie siatki Yee powoduje, że 

granice ośrodków o różnych wartościach stałej dielektrycznej są przesunięte w przestrzeni dla 

pól elektrycznych oraz magnetycznych, co powoduje, że nie można tą metodą symulować 

dokładnie zachowania pól na granicach ośrodków. 

1.5.4 Charakterystyka metody FDTD 

Warunkiem stabilności metody FDTD jest odpowiednie dobranie kroków czasowych  

i przestrzennych tak by pola mogły rozchodzić się w przestrzeni maksymalnie z prędkością 

światła 𝑣 dla danego ośrodka. Jest to tzw. warunek Couranta, który formułuje się równaniem: 

 
Δ𝑡 ≤

1

𝑣

1

√
1

(Δ𝑥)2 +
1

(Δ𝑦)2 +
1

(Δ𝑧)2

. 
(53) 

Powoduje to, że metoda ta nadaje się do symulacji niewielkich obszarów w krótkich czasach 

symulacji ze względu na duże wymagania pamięciowe, co jest największym ograniczeniem 

FDTD. 

Obliczenia pól na granicach przestrzennych obszaru symulacji wynikające ze schematów 

różnicowych prowadzą do generowania odbić – granice zachowują się odpowiednio dla pola 

elektrycznego jak idealny przewodnik elektryczny (ang. PEC - Perfect Electric Conductor) oraz 

dla pola magnetycznego jak PMC (ang. Perfect Magnetic Conductor). Powoduje to, iż aby 

symulować wolną przestrzeń należy stosować odpowiednie warunki brzegowe, których celem 

jest wygaszenie pól przed dotarciem do granic obszaru symulacji i minimalizacja 

generowanych odbić [11]. 

Metoda FDTD pozwala na śledzenie przebiegów czasowych pola elektromagnetycznego  

w ośrodkach o zadanej geometrii. Wymaga to umiejętnego wzbudzenia pól w początkowej 

chwili czasu tak, by np. w strukturach falowodowych wzbudzane były tylko określone mody. 

Analiza ośrodków dyspersyjnych jest utrudniona i zazwyczaj wymaga dodatkowo stosowania 

analizy Fourierowskiej [12]. Zaletą metody jest przybliżone spełnianie wszystkich równań 

Maxwella przez obliczane pola. FDTD jest metodą czysto wektorową. Wyniki symulacji są 

proste do interpretacji fizycznej i pozwalają na „podglądanie” rozkładów pól w kolejnych 

krokach czasowych [12]. 

1.5.5 Perfectly-matched layers (PML) 

Najpowszechniej stosowaną metodą symulacji propagacji światła w nieograniczonej 

przestrzeni są warunki brzegowe PML (ang. Perfectly Matched Layers). Polegają na dodaniu 

na granicy obszaru symulacji warstwy, która poprzez idealne dopasowanie nie wygeneruje 

żadnych odbić, a pola zostaną w niej wygaszone. Jednym z podejść jest implementacja 

warstwy o urojonej grubości i jednorodnym rozkładzie współczynnika załamania [13]. 

Wymaga to drobnej modyfikacji równań Maxwella i wprowadzenia niefizycznych 

przewodności elektrycznej oraz magnetycznej. Warunek dopasowania opiera się na równości 

impedacji falowych odpowiednio dla fal elektrycznych i magnetycznych: 
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 𝜎𝑒

𝜖𝑜𝜖𝑟
=

𝜎𝑚

𝜇0
. (54) 

Z powodu dyskretyzacji przestrzeni minimalne odbicia od granic obszaru symulacji są jednak 

generowane nawet przy zastosowaniu PML. 

1.6 METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH  (ANG. FEM - FINITE ELEMENT METHOD) 

1.6.1 Zarys metody FEM 

Metoda FEM jest jedną z popularnych metod 

numerycznego znajdowania rozwiązań równań 

różniczkowych. W metodzie tej jednakże zamiast 

rozwiązywać równania różniczkowe, sprowadza 

się to zagadnienie do równoważnego, jakim jest 

minimalizacji odpowiedniego funkcjonału [4]. 

Główną ideą metody FEM jest dyskretyzacja 

obszaru symulacji na niewielkie fragmenty, czyli 

tzw. elementy skończone oraz możliwość 

dyskretyzacji ciągłych wielkości fizycznych na 

zbiór ich wartości w skończonej liczbie punktów. 

Przykładem może być natężenie pola 

elektrycznego – które podobnie jak w metodzie 

FDTD – określane będzie w tym przypadku 

jedynie dla niektórych punktów obszaru.  

W metodzie FEM wartości wielkości fizycznych określane są jedynie w punktach stanowiących 

tzw. węzły sieci elementów skończonych, czyli punkty wspólne elementów, na które 

podzielony został obszar symulacji. W przypadku jednowymiarowym węzły stanowią punkty 

dzielące obszar w formie odcinka na odcinki o niewielkiej długości. W przypadku 

dwuwymiarowym węzłami mogą być np. wierzchołki trójkątów, na które został podzielony 

obszar symulacji (Rys. 10.) [4]. 

Metoda FEM jest metodą interpolacyjną, tj. w obszarze każdego elementu skończonego 

dobiera się taki rozkład szukanej wielkości fizycznej, by dopasowany był do jej wartości  

w węzłach i spełniał globalnie odpowiednie warunki ciągłości wynikające z geometrii  

i zadanych własności obszaru symulacji. Rozkłady te wybiera się z pewnej arbitralnie zadanej 

bazy. W przypadku jednowymiarowym jest to baza funkcji jednej zmiennej i najczęściej 

rozkłady interpoluje się przy użyciu wielomianów lub funkcji trygonometrycznych [4]. 

Znalezienie finalnego rozwiązanie problemu metodą FEM polega na doprowadzeniu do 

minimalizacji odpowiedniego funkcjonału w każdym z elementów skończonych oddzielnie 

przy spełnieniu narzuconych więzów takich jak warunki brzegowe obszaru symulacji czy 

własności materiałowe ustalone dla każdego z elementów. 

Rysunek 10 Ukazanie przykładowego podziału obszaru 
2D na trójkątne elementy skończone.  



23 
 

1.6.2 Metoda odchyłek ważonych 

Metoda FEM pozwala na znalezienie przybliżonego rozwiązania równania różniczkowego 

poprzez dążenie do minimalizacji odpowiedniego funkcjonału. Przykładem takich 

funkcjonałów mogą być różne funkcje błędów, które sprawdzają, czy znalezione rozwiązanie 

spełnia w przybliżeniu dane równanie wraz z jego warunkami brzegowymi. Metoda odchyłek 

ważonych opiera się na tej samej zasadzie i zostanie przedstawiona na prostym przykładzie. 

Rozważmy dowolne zagadnienie jednowymiarowe postaci: 

 𝜕𝑥𝜓 = 0. (55) 

Równanie to posiada jedno rozwiązanie 𝜓, które staramy się znaleźć. W tym celu stosujemy 

funkcje próbne �̅�, które po podstawieniu za 𝜓 nie zerują powyższego równania: 

 𝜕𝑥�̅� = 𝑅. (56) 

Wielkość 𝑅  nazywana będzie tzw. odchyłką. Za kryterium minimalizacji przyjmujemy 

zerowanie sumy odchyłek przemnożonych przez odpowiednie wagi w całym obszarze 

symulacji [4]. 

1.6.3 Charakterystyka metody FEM 

Główną zaletą metody FEM jest możliwość dość dowolnego tworzenia siatki elementów 

skończonych, co umożliwia jej zagęszczenie na fragmentach obszaru symulacji, w których 

zależy nam na dokładnym rozwiązaniu postawionego problemu. Cecha ta jest bardzo 

przydatna w przypadku symulacji struktur, w których na niewielkich obszarach występują duże 

skoki współczynnika załamania [4]. 

Ograniczeniem metody FEM jest fakt, iż głównie służy ona do symulacji rozkładów wielkości 

skalarnych. Odmiana wektorowa tejże metody generuje czasami niefizyczne wyniki.  

W porównaniu do wektorowej metody FDTD metoda FEM wprowadza jednakże mniej błędów 

numerycznych z racji faktu, iż przybliża się w niej rozwiązanie równania różniczkowego, a nie 

samo równanie [4]. 
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2 EKSPERYMENT 

2.1 CEL EKSPERYMENTU 
Docelowo budowany układ doświadczalny ma służyć do wytwarzania falowodów oraz innych 

struktur fotonicznych takich jak rezonatory pierścieniowe poprzez obróbkę specjalnie 

przygotowanych matryc szklanych przy użycia lasera krótkoimpulsowego. 

Rysunek 11 Zdjęcie testowego układu eksperymentalnego demonstrującego możliwość dwuwymiarowej mikroobróbki 
laserowej matryc szklanych umieszczanych na stoliku przesuwnym. 
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2.2 OPIS UKŁADU DOŚWIADCZALNEGO 
Układ doświadczalny składa się z lasera, układu 

optycznego złożonego ze zwierciadeł oraz 

soczewek. Ponadto zawiera on dwa stoliki 

przesuwne poruszane silnikami krokowymi przy 

użyciu komputera. Osie ruchu obu przesuwów 

ustawione są do siebie prostopadle tak, by 

umożliwić przesuwanie próbki w płaszczyźnie. 

Wiązka laserowa prowadzona jest przez optykę  

i skupiana prostopadle na stanowisku dla próbek 

znajdującym się na stoliku przesuwnym. Stoliki 

przesuwne połączone są z komputerem  

i sterowane z poziomu programu napisanego  

w środowisku LabView. Zmiana wysokości 

umieszczenia elementu skupiającego lub zmiana 

jego ogniskowej pozwala na wytwarzania struktur 

fotonicznych na różnej głębokości w przezroczystych matrycach szklanych.   

2.3 LABVIEW 
Stoliki przesuwne stanowiące element układu doświadczalnego sterowane są z poziomu 

napisanego przez autora pracy programu, który umożliwia kontrolowanie ruchu każdego ze 

stolików z osobna. Kontrola ta obejmuje pozycję próbki umieszczonej na stolikach  

w płasczyźnie 𝑥𝑦 oraz prędkość ich ruchu, a także przyspieszenie, z jakim przesuwy ją osiągają. 

Program umożliwia zadawanie sekwencji określonych ruchów, które stoliki wykonają po jego 

uruchomieniu. Jedną z możliwości jest przesuwanie próbki od punktu do punktu w celu 

wykonania przezeń ruchu po określonej krzywej. Użycie tylko jednego stolika przesuwnego 

Rysunek 12 Zdjęcie fragmentu testowego układu 
eksperymentalnego pokazujące, jak wiązka laserowa 
skupiana jest nad stolikiem przesuwnym, do którego 
przymocować można matrycę szklaną poddawaną 

mikroobróbce. 

Rysunek 13 Panel kontrolny programu napisanego w LabView umożliwiający zadanie sekwencji ruchów (pozycja+prędkość), 
które po uruchomieniu wykonają stoliki przesuwne. Widoczna także regulacja przyspieszenia stolików oraz gotowy panel 
kontrolny od ThorLabs pozwalający na ręczne sterowanie przesuwami. 
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pozwala na ciągły ruch próbki po prostej z zadaną prędkością, co jest dogodną geometrią dla 

rysowania prostych struktur światłowodowych osadzonych w próbce. 

Synchronizacja ruchu obu przesuwów pozwoliłaby na przesuwanie próbki pod laserem 

ruchem ciągłym po dowolnie zadanej krzywej poprzez zadanie z poziomu programu 

zsynchronizowanej sekwencji ruchów stolików o zmiennej w czasie prędkości oraz kierunku. 

Zadanie to wymaga jednak wykroczenia poza środowisko LabView i poszukanie możliwości 

synchronizacji sygnałów kontrolujących stoliki przesuwne na poziomie hardwarowym. 

2.4 PRZYGOTOWANIE MATRYC SZKLANYCH DLA FALOWODÓW 
Jak wspomniano wcześniej, matryce szklane do wytwarzania falowodów z nanocząstkami 

srebra wymagają specjalnego przygotowania tak, by w ich strukturze znajdowały się 

wbudowane jony srebra. Dąży się do tego, by proces wytwarzania takich matryc był 

prowadzony tak, by jony te były równomiernie rozłożone w całej matrycy. 

Szkło sodowo-borowe jest dobrze poznanym materiałem z istniejącą technologią wytwarzania 

i używanym na szeroką skalę w produkcji elementów optycznych powszechnie stosowanych 

w laboratoriach fotonicznych. Materiał ten został z tego powodu wybrany jako podstawa dla 

matryc, w którym generowane będą struktury falowodowe. Modyfikacja szkła sodowo-

borowego dla powyższych celów polega na wprowadzeniu doń jonów srebra, które będą 

wbudowywać się w strukturę szkła w miejscach kationów sodowych. Modyfikacja ta może 

odbywać się na dwa główne sposoby. 

Po pierwsze, próbki szkła sodowo-borowego mogą być umieszczane w roztworze soli srebra, 

dzięki czemu na zasadzie dyfuzji jony srebra będą przechodzić do zanurzonych matryc. Metoda 

ta ma poważną wadę – jony srebra wbudowują się jedynie w warstwie przypowierzchniowej 

matrycy szklanej, co nie spełnia postawionego wymogu jednorodności otrzymywanych szkieł. 

Drugą możliwością jest modyfikacja szkła już na etapie jego wytwarzania poprzez niewielką 

zmianę składu mieszanki do wytopu. Dzięki zastąpieniu części tlenku sodu tlenkiem srebra(I) 

można otrzymać szkło z równomiernie zdyspergowanymi jonami srebra wbudowanymi  

w jego strukturę. Proces wytapiania szkła sodowo-borowego prowadzi się przez kilka godzin 

w tyglu wykonanym z metali szlachetnych w piecu w temperaturze umożliwiającej stopienie 

szkła. Płynne szkło wylewane jest do formy, gdzie zestala się i stygnie. Otrzymane odlewy 

wygrzewa się następnie w celu relaksacji naprężeń. Tak przygotowane szkło może zostać 

pocięte i oszlifowane w celu przygotowania matryc o odpowiednich wymiarach. 

2.5 WYTWORZENIE PRÓBEK SZKŁA SODOWO-BOROWEGO 
Wszystkie informacje w tym podrozdziale zostały udostępnione autorowi tej pracy przez panią 

mgr Aleksandrę Wolak-Gorczycę, która podczas stażu naukowego w Collegium of Science and 

Technology in Bourges, jednostce Uniwersytetu w Orleanie, wykonała próbki szkład sodowo-

borowego domieszkowanego jonami srebra. Przebieg tego procesu i jego wyniki zostały 

przedstawione w dalszej części rozdziału. 
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Matryca szklana zbliżona była do standardowego szkła optycznego NBK7, jedyną różnicą był 

dodatek 0,1 mol% tlenku srebra(I) liczony względem całej mieszaniny. Oznacza to, że 

ostateczny skład wyprodukowanej matrycy szklanej był następujący: 99,9(67 SiO2 : 14 Na2O : 

17 B2O3 : 2 CaO) : 0,1 Ag2O (mol%). 

Do produkcji szkła użyto sproszkowanych odczynników o czystości analitycznej, tj. wynoszącej 

99,99%. Użyto odczynników SiO2, B2O3 oraz grupy związków, które pod wpływem ciepła 

rozpadają się do związków tworzących matrycę oraz ularniających się gazów, w szczególności 

Na2CO3 oraz CaCO3, które rozpadają się odpowiednio do Na2O i CaO oraz CO2. Dodatki jonów 

srebra wynikały z dodania do wyjściowej mieszaniny sproszkowanego azotanu(V) srebra(I), 

który pod wpływem ciepła rozpada się do tlenku srebra(I) oraz tlenku azotu(IV). 

Wymienione powyżej składniki dokładnie wymieszano i umieszczono w platynowym tyglu, 

który wstawiono do pieca. Przebieg temperaturowy procesu wytapiania szkła przedstawiono 

na poniższym rysunku: 

 

Rysunek 14 Przebieg temperaturowy procesu wytapiania szkła sodowo-borowego i efekty mu towarzyszące. 

Po ostygnięciu otrzymanego szkła, podzielono je na części i jedną z nich poddano dalszemu 

wygrzewaniu. Proces ten prowadzono przez 3 godziny w temperaturze 600oC w atmosferze 

redukującej. Zdjęcia próbek otrzymanego szkła przed i po wygrzaniu przedstawiono na  

Rys. 15. i Rys. 16. 

Próbki otrzymywane w powyżej opisanym procesie są bezbarwne i pozbawione 

zanieczyszczeń. Po wygrzaniu w atmosferze redukującej szkło zachowuje przezroczystość, 

jednak zmienia kolor na brązowy, a na jego powierzchni pokrywa się cienkim lustrem 

metalicznym. Świadczy to o redukcji wbudowanych jonów srebra do atomów, które agregując, 

tworzą nanocząstki w całej objętości lub powłokę metaliczną na powierzchni. Zmiana koloru 

próbki powodowana jest dodatkowym pasmem absorpcji w zakresie światła widzialnego, co 

może wynikać z rezonansu plazmonowego nanocząstek srebra. Potwierdza to, iż tak tworzone 

szkło sodowo-borowe może być modyfikowane poprzez dostarczanie odpowiedniej energii, 

która pozwala na redukcję jonów srebra i ich dyfuzję, a w rezultacie wytrącanie nanocząstek 

srebra. 
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Rysunek 15 Zdjęcie próbki szkła wytworzonego w opisanym powyżej procesie. 

 

Rysunek 16 Zdjęcie próbki szkła sodowo-borowego po wygrzaniu w atmosferze redukującej. 
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3 SYMULACJE COMSOL 

3.1 ANALIZA MODOWA 
Przy użyciu program symulacyjnego Comsol, pozwalającego na symulacje układów 

fotonicznych metodą FEM, wykonano symulacje struktury modowej struktur 

światłowodowych otrzymywanych w opisany powyżej sposób przy pomocy lasera. Struktury 

modowe liczone były w układach o zadanym rozkładzie współczynnika załamania w przekroju 

będącym konsekwencją zastosowanej metody. 

Z racji tego, że natężenie światła laserowego ma określony rozkład przestrzenny procesy 

prowadzące do zmiany współczynnika załamania i powstawania nanocząstek  

w strukturze szkła zachodzą z różną wydajnością w zależności od odległości od ogniska wiązki 

laserowej. Właściwości optyczne otrzymywanej struktury zmieniają się wobec tego wraz  

z odległością od ogniska wiązki. Jedną z możliwości jest przypadek, w którym współczynnik 

załamania będzie maksymalny w ognisku i będzie o malał wraz z oddalaniem się od niego.  

W konsekwencji efektywność generowania nanocząstek będzie największa w ognisku i będzie 

ona maleć wraz z oddalaniem się od niego. Może się jednak zdarzyć tak, iż zbyt duże natężenie 

światła może powodować niszczenie struktury materiału i w konsekwencji nie zmieniać 

współczynnika załamania. Zaburzy to prostą zależność pomiędzy profilem wiązki światła 

powodującej powstanie falowodu i uzyskanym rozkładem przestrzennym nanocząstek  

w układzie. W praktyce zatem możliwe jest powstanie skomplikowanych struktur 

indukowanych przy pomocy wiązek o dobrze znanych profilach natężeniowych. 

Pamiętając o możliwości generowania struktur fotonicznych o skomplikowanych rozkładach 

przy pomocy wiązek o znanych profilach natężeniowych, na potrzeby tej pracy przyjęto, że 

wiązka laserowa używana do generowania struktur fotonicznych jest wiązką gaussowską i, że 

lokalny wzrost współczynnika załamania jest proporcjonalny do lokalnego natężenia światła. 
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W konsekwencji otrzymujemy gaussowski rozkład współczynnika osiągający maksymalną 

wartość w ognisku. 

W przypadku symulacji Comsol rozkład współczynnika załamania przybliżono zależnością 

paraboliczną tak, by zmiany współczynnika załamania dotyczyły obszaru o średnicy 2 μm. Cały 

obszar symulacji ograniczono do przekroju o średnicy 10 μm i otoczono go warstwą PML. 

Przyjęto wyjściowy współczynnika załamania symulowanego obszaru jako 1,5 dla szkła.  

W obszarze rdzenia maleje on parabolicznie wraz z odległością 𝑟  od środka rdzenia od 

wartości 1,501 zgodnie z równaniem: 

 𝑛 = −0,001/𝜇𝑚2 𝑟2 + 1,501. (57) 
 

 

Rysunek 17 Rozkład współczynnika załamania rdzenia w symulowanym włóknie światłowodowym. 

Symulacje FEM wykonano pod kątem analizy modowej, szukając modów o efektywnym 

współczynniku załamania bliskim 1,501 dla częstotliwości 500 THz, co odpowiada około  

600 nm w dziedzinie długości fali. Obliczenia prowadzone były iteracyjnie do osiągnięcia 

minimalizacji błędu spełniania równań Maxwella przez dopasowane funkcje w każdym  

z elementów skończonych. 

Na Rys. 18. pokazana została użyta do symulacji siatka elementów skończonych, na jakie został 

podzielony obszar symulacji. Niebieski okrąg otacza rdzeń badanej struktury światłowodowej. 

Widać także, że w pobliżu granicy obszaru symulacji podział na elementy jest inny niż dla 

pozostałej części, co wynika z zastosowania warunków brzegowych PML, które wymagają 

odpowiedniej geometrii. 
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Rysunek 18 Siatka elementów skończonych dla symulacji zadanego przekroju struktury falowoodowej. Niebieskim okręgem 
otoczony jest rdzeń o gradientowym profilu współczynnika załamania. 

Na Rys. 19. – 21. przedstawione zostały obliczone rozkłady pola elektrycznego dla kolejnych 

modów o różnych efektywnych współczynnikach załamania. Strzałki na obrazkach wskazują 

polaryzację modu. Widoczne jest, że dla takiego samego efektywnego współczynnika 

załamania występują dwa rozkłady modowe o prostopadłych polaryzacjach. Świadczy to  

o tym, że są to zdegenerowane mody hybrydowe. 

Obliczony rozkład pola elektrycznego dla modu podstawowego o efektywnym współczynniku 

załamania 1,4995 pokazuje, że pole elektromagnetyczne jest silnie zlokalizowane jest  

w rdzeniu struktury o gradientowym profilu współczynnika załamania. Potwierdza to, że 

struktury o różnicy współczynników załamania rzędu Δ𝑛 ~ 0,001 są zdolne do efektywnego 

prowadzenia światła.  
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Rysunek 19 Rozkłady pola elektrtcznego modu podstawowego symulowanej struktury o efektywnym współczynniku 
załamania równym 1,4995 o dwóch różnych polaryzacjach. 

 

Rysunek 20 Rozkłady pola elektrycznego dla modu o efektywnym współczynniku załamania równym 1,4982-4,4617E-5  
 o dwóch różnych polaryzacjach. 

 

 

Rysunek 21 Rozkłady pola elektrycznego dla modu o efektywnym współczynniku załamania równym 1,4968-8,1551E-5  
 o dwóch różnych polaryzacjach. 

Dla modu podstawowego dobrze widoczne jest, iż pole elektryczne ma niezerowe natężenie 

także poza rdzeniem struktury. W przypadku innych pokazanych modów pole elektryczne ma 
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największe natężenie poza rdzeniem. Może to wskazywać, że symulowana struktura mieści 

jedynie dwa hybrydowe mody podstawowe, a następne wyższe mody nie są już efektywnie 

prowadzone w jej rdzeniu. 

Zbadano struktury o wyidealizowanym parabolicznym profilu współczynnika załamania, być 

może w przyszłości będzie trzeba uwzględnić odstępstwa od tego modelu i wziąć pod uwagę 

bardziej skomplikowane rozkłady natężeniowe wiązek służących do mikroobróbki laserowej. 

Przełoży się to na trudniejsze rozkłady współczynnika załamania, które trzeba będzie 

zaimplementować do symulowanych falowodów. 

Ograniczone możliwości skupiające soczewek mogą spowodować, iż obszar, w którym 

natężenie wiązki będzie maksymalne, a współczynnik załamania najbardziej wzrośnie, będzie 

miało realne rozmiary miast być ograniczone do punktu geometrycznego. Mogłoby to 

pozwoloić na lepsze prowadzenie światła w takich strukturach i mieszczenie większej ilości 

modów światłowodowych. 

Symulacje rozkładów modowych projektowanych struktur falowodowych są bardzo ważne dla 

oszacowania możliwości późniejszego sprzęgania się ich z innymi elementami fotonicznymi 

takimi, jak np. rezonatory optyczne, którym poświęcona będzie jedna z dalszych części pracy. 

W przyszłości warto także zbadać struktury falowodowe pod kątem modów występujących dla 

całego spektrum światła widzialnego. 
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4 SYMULACJE FDTD 

4.1 WPROWADZENIE 
Wszystkie poniższe symulacje metodą FDTD zostały wykonane przez program napisany  

w języku C przez autora niniejszej pracy w oparciu o równania (50)-(52). Program ów pozwalał 

na zadanie prostokątnego obszaru 2D o dowolnym rozmiarze i kroku dyskretyzacji 

przestrzennej dobranym tak, by zapewnić odpowiednią rozdzielczość. Na obszar symulacja 

nakładana była siatka Yee zapewniająca spełnianie kompletu równań Maxwella dla 

obliczanych pól elektrycznych i magnetycznych. Każdemu węzłowi stworzonej siatki 

przyporządkowana była wartość 𝜖𝑟, co pozwalało na modelowanie układów z rzeczywistych 

materiałów oraz ich zachowania pod wpływem pola elektromagnetycznego. Czas trwania 

symulacji był dobierany w zależności od wielkości modelowanego obszaru, a krok czasowy 

spełniał warunek stabilności metody FDTD. W przeciwieństwie do wcześniejszych symulacji  

w tym przypadku badane układy przybliżane były przez struktury o skokowej zmianie 

współćzynnika załamania. Pozwala to na zbadanie, jak działają tego typu układy, co  

w przyszłości umożliwi przejście do symulowania układów bardziej skomplikowanych. 

Wykonane symulacje dotyczyły jedynie niemagnetycznych struktur falowodowych  

o współczynniku załamania 𝑛 = 1,5 osadzonych w próżni o współczynniku załamania 𝑛 = 1,  

w których wzbudzane były fale elektromagnetyczne o zadanej długości fali. Obszar symulacji 

otoczony został warstwą PML tak, by nie były generowane odbicia od jego granic. Symulacje 

prowadzone były dla modów 𝑇𝐸 , w których pole elektryczne ma dwie składowe leżące  

w płaszczyźnie 𝑥𝑦 obszaru symulacji, a pole magnetyczne składową 𝑧-ową doń prostopadłą. 

4.2 ŚWIATŁOWÓD 
Symulacje FDTD rozpoczęto od wymodelowania światłowodu o szerokości 0,3 μm i długości  

6 μm. Na rysunkach przedstawione zostało natężenie pola magnetycznego w każdym  
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z węzłów siatki Yee obejmującym cały obszar symulacji w kolejnych chwilach czasowych. Fala 

elektromagnetyczna o długości 600 nm w próżni o liniowej polaryzacji pola elektrycznego  

w płaszczyźnie obszaru wzbudzana była na granicy obszaru wewnątrz struktury  

światłowodowej.  

 

   

Rysunek 22 Rozkład pola magnetycznego prostopadłego do płaszczyzny obszaru symulacji w kolejnych chwilach czasowych: 
0, 10, 20, 30 fs liczonych od początku symulacji. Natężenie pola magnetycznego podane jest w jednostkach umownych, 

natomiast współrzędne przestrzenne są wielokrotnościami 20 nm. 

𝑡 = 10 𝑓𝑠 

𝑡 = 0  

𝑡 = 30 𝑓𝑠 

𝑡 = 20 𝑓𝑠 
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Rysunek 23 Schemat obszaru symulacji: kolor ciemnoszary – warstwa PML, kolor jasnoszary – obszar o współczynniku 
załamania 1,5, kolor biały – obszar o współczynniku załamania 1. Czerwoną przerywaną linią zaznaczono port wejściowy  

i wyjściowy do oszacowania transmisji przez światłowód. 

W odległości 1 μm oraz 5 μm od początku falowodu zdefiniowane zostały dwa porty,  

w których uśredniany po długim czasie był strumień energii przechodzącej przez każdy z nich. 

Pozwoliło to na wyznaczenie transmisji modelowanego światłowodu, która wyniosła 0,986. 

Widać, że pole elektromagnetyczne w strukturze światłowodowej nie znika skokowo na jej 

krawędzi, ale „wycieka” poza obszar rdzenia i stopniowo maleje wraz z odległością od  granicy 

ośrodków. Ma to fundamentalne znaczenie w procesie sprzęgania pomiędzy różnymi 

strukturami fotoniczności. Proces takiego sprzęgania jest wydajny, jeśli struktury znajdują się 

w odległości mniejszej od długości fali propagującego w nich światła. 

Na Rys. 22. widoczne są także rozchodzące się koliste zaburzenia pola elektromagnetycznego 

ze źródłem w rejonie wzbudzania fali w światłowodzie. Ma to związek z wypromieniowaniem 

części wzbudzanej fali, która pada na granice ośrodków pod kątem miejszym niż kąt graniczny. 

4.3 REZONATOR PIERŚCIENIOWY 
Kolejnym krokiem było dodanie do 

obszaru symulacji zakrzywionego  

w pierścień o promieniu  

𝑅  światłowodu o szerokości  

𝑎  pełniącego rolę rezonatora. 

Pierścień ten umieszczany był  

w odległości 𝑑  od pierwotnego 

światłowodu w celu zbadania 

efektywności sprzęgania się 

układu. Tak jak poprzednio fala 

elektromagnetyczna wzbudzana 

była na granicy obszaru wewnątrz 

falowodu. Długość wprowadzanej fali była zmieniana w celu próby spełnienia warunku na 

konstruktywną interferencję fali w rezonatorze. W kolejnych chwilach czasu obliczano, ile 

energii gromadzi się w obszarze rezonatora i, jak zmienia się ta wielkość dla różnych długości 

fali. 

Rysunek 24 Schematyczne pokazanie obszaru symulacji FDTD sprzęgania 
światłowodu z rezonatorem pierścieniowym 
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Rezonator pozwala na gromadzenie energii fali elektromagnetycznej, jeśli zachodzi w nim 

konstruktywna interferencja uwięzionego w nim promieniowania elektromagnetycznego.  

W przypadku rezonatora pierścieniowego taki rezonans zachodzi, jeśli długość pierścienia 

równa jest całkowitej wielokrotności długości fali propagującej w ośrodku o współczynniku 

załamania 𝑛 [14]. Opisuje to równanie: 

 2𝜋 𝑛 𝑅 = 𝑚 𝜆𝑚, 𝑚 ∈ ℤ, (58) 

Gdzie 𝜆𝑚 to długość fali w próżni, dla której w danym układzie występuje 𝑚-ty rezonans. 

Można pokazać, że dla danego 𝑅  oraz  𝑛  odległość w dziedzinie częstotliwości między 

kolejnymi numerowanymi liczbą 𝑚  modami rezonatora jest stała i jest to tzw. przedział 

dyspersji oznaczany Δ𝜈. Dla 𝑚-tego modu rezonatora jego centralna częstotliwość 𝜈𝑚  jest 

związana z przedziałem dyspersji równaniem: 

 𝑐

𝜆𝑚
= 𝜈𝑚 = 𝑚 Δ𝜈 = 𝑚 𝑐 Δ(1/𝜆), (59) 

gdzie Δ(1/𝜆) jest odległością między kolejnymi maksimami w dziedzinie odwrotności długości 

fali. 

Rezonatory nie są zdolne do gromadzenia energii w nieskończoność, po pewnym czasie ustala 

się równowaga między wpływającym strumieniem energii a strumieniem energii 

wypromieniowanej przez rezonator oraz wynikającym ze strat z powodu rozpraszania światła 

na niedoskonałościach struktury. Defekty te wynikają z dyskretyzacji prostokątnej przestrzeni 

symulacji, przez co krzywe przybliżane są przez łamane. Równowaga ta charakteryzowana jest 

przez tzw. dobroć rezonatora Q, która im wyższa, tym rezonator posiada lepszą jakość. Dobroć 

rezonatora jest różna dla jego poszczególnych modów i wiąże się z ich częstotliwością 

rezonansową oraz ich szerokością spektralną 𝛿𝜈𝑚 poprzez poniższe równanie [14]: 

 𝑄 =
𝜈𝑚

𝛿𝜈𝑚
. (60) 

4.4 WYNIKI SYMULACJI 
W ramach pracy wymodelowano rezonator o współczynniku załamania 𝑛 =  1,5 oraz 

promieniu 𝑅 = 2,5 μm. Szerokość światłowodu i pierścienia rezonatora 𝑎 wynosiła 0,5 μm, 

natomiast odległość między struktrurami 𝑑 była równa 0,1 μm. 

W symulacjach zbadano, jak w czasie narasta ilość gromadzonej w rezonatorze energii  

w zależności od długości fali, co zaprezentowano na Rys. 25. i Rys. 26. W przypadku dowolnej 

długości fali energia gromadzona w rezonatorze wysyca się wraz z upływem czasu symulacji, 

a rozkład pól w rezonatorze stabilizuje się. Widać, że energia gromadzona w rezonatorze jest 

coraz większa wraz ze zbliżaniem się z długością fali do poziomu 590,3 nm, a po jego 

przekroczeniu maleje. Wskazuje to na obecność maksimum energii w okolicy tej wartości,  

a zatem również dokładne spełnienie warunku na konstruktywną interferencję w rezonatorze. 

W przypadku 𝜆 =595 nm, czyli daleko od rezonansu energia gromadzona w rezonatorze jest 

w przybliżeniu równa 0, co widać na Rys. 26.  



38 
 

 

Rysunek 25 Energia gromadzona w rezonatorze pierścieniowym w funkcji czasu dla różnych długości fali. 

 

Rysunek 26 Energia gromadzona w rezonatorze pierścieniowym w funkcji czasu dla dugości fali powyżej  pozycji rezonansu. 
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W dalszej części opracowania danych jako energię zgromadzoną w rezonatorze dla danej 

długości fali przyjmowano wartość energii dla chwili czasu 𝑡 = 5 ps. Na tej podstawie 

sporządzono wykres zależności zgromadzonej energii od odwrotności długości fali w celu 

oszacowania przedziału dyspersji, numeru modu oraz dobroci rezonatora. 

 

Rysunek 27 Zależność energii gromadzonej w rezonatorze od odwrotności długości fali świetlnej w nim propagującej. 

Do maksimów widocznych na Rys. 27. dopasowano krzywe Lorentza w celu wyznaczenia ich 

pozycji oraz szerokości połówkowej 𝛿. Na podstawie pozycji maksimów uśredniono przedział 

dyspersji i oszacowano na Δ(1/𝜆) = 43272(14)  1/m. Stosując wzór (53), oszacowano numer 

modu rezonatora dla odpowiedniej linii oraz dobroć rezonatora przy użyciu (54). Dane zebrano 

w Tabela 3. 

Tabela 3 Wielkości wynikające z dopasowania krzywych Lorentza do maksimów energii w funkcji odwrotności długości fali 

Lp. 𝟏/𝝀𝒎[𝟏/𝒎] 𝜹(𝟏/𝝀𝒎) [𝟏/𝒎] 𝒎 𝑸 

1 1650570(18) 1714(55) 38 963(31) 

2 1693820(19) 1953(55) 39 867(24) 

3 1737120(13) 1604(40) 40 1083(27) 

4 1780380(14) 1515(47) 41 1175(36) 

 

Na Rys. 28. i Rys. 29. zaprezentowano rozkłady przestrzenne pola elektromagnetycznego  

w kolejnych chwilach czasowych dla układu rezonator – światłowód o zdefiniowanej wcześniej 
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geometrii dla długości fali odpowiadającej 40. modowi własnemu rezonatora. Jedna jednostka 

na pionowej i poziomej skali przestrzennej odpowiada 20 nm. 

Różne współczynniki dobroci dla poszczególnych maksimów wynikają przede wszystkim ze 

wzoru (59), wedle którego dla im wyższego rzędu maksimum współczynnik dobroci dla danej 

długości fali rośnie. W tę tendencję nie wpisuje się maksimum dla 𝑚 = 39. Może to wynikać  

z niedoskonałości symulacji będącej rezultatem niewystarczająco małego kroku 

dyskretyzacyjnego oraz dekonstruktywnej interferencji z falą wynikającą z dyfrakcji podczas 

wzbudzania fali w światłowodzie. 

 

Rysunek 28 Rozkłady natężenia pola magnetycznego prostopadłego do płaszczyzny obszaru symulacji podane w jednostkach 
umownych dla kolejnych chwil czasowych: 10, 20, 30 i 40 fs po rozpoczęciu symulacji dla modu rezonatora o 𝑚 = 40. 

Światło wpuszczone do światłowodu propaguje w nim tak jak w przypadku samoistnego 

falowodu. Niewielka część fali elektromagnetycznej wnika poprzez falę zanikającą do 

rezonatora pierścieniowego, który zachowuje się również jak struktura światłowodowa. 

𝑡 = 10 𝑓𝑠 𝑡 = 20 𝑓𝑠 

𝑡 = 30 𝑓𝑠 𝑡 = 40 𝑓𝑠 
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Propagacja odbywa się w pierścieniu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, po pełnym 

obiegu zachodzi konstruktywna interferencja – energia gromadzona w rezonatorze 

nadbudowuje się, co widać dla wyższych czasów symulacji. 

 

Rysunek 29 Rozkłady natężenia pola magnetycznego prostopadłego do płaszczyzny obszaru symulacji podane w jednostkach 
umownych dla kolejnych chwil czasowych: 50, 100, 500 i 1000 fs po rozpoczęciu symulacji dla modu rezonatora o 𝑚 = 40. 

Przy pomocy symulacji pokazano także rozkład pola magnetycznego dla omawianej struktury 

w przypadku odstrojenia od modu własnego rezonatora, tj. dla długości fali równej 595 nm. 

Na Rys. 30. pokazano natężenia pola magnetycznego w kolejnych chwilach czasowych 

równych 10, 50, 100 i 500 fs. Na rysunkach dobrze widać, iż pole w rezonatorze nie 

nadbudowuje się z czasem, ponieważ nie jest spełniony warunek na konstruktywną 

interferencję wewnątrz rezonatora. 

𝑡 = 50 𝑓𝑠 𝑡 = 100 𝑓𝑠 

𝑡 = 500 𝑓𝑠 𝑡 = 1000 𝑓𝑠 
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Rysunek 30 Rozkłady natężenia pola magnetycznego prostopadłego do płaszczyzny obszaru symulacji podane w jednostkach 
umownych dla kolejnych chwil czasowych: 10, 50, 100, 500  fs po rozpoczęciu symulacji dla długości fali 595 nm. 

Część fali wzbudzanej w światłowodzie wycieka poza granicach światłowodu, w związku z czym 

pole wzmacniane w rezonatorze zeń interferuje. Wprowadzanie fali do światłowodu wymaga 

wobec tego większej precyzji i być może zastosowania innego schematu postępowania. 

Przykładowo można by uwzględniać wzbudzanie ściśle określonego modu w symulowanym 

światłodzie. 

Przeprowadzone symulacje demonstrują, w jaki sposób sprzęgają się i działają układy 

światłowód – rezonator. Pokazano, jak wyglądają profile czasowe gromadzonej się energii  

w rezonatorze oraz, jak wyglądają rozkłady przestrzenne pól w układzie w zależności od 

spełniania warunku na konstruktywną interferencję w symulowanym pierścieniu. 

Zadany układ, który był obiektem symulacji jest jedynie układem demonstracyjnym. Badany 

układ składał się ze światłowodu i rezonatora, które nie posiadają defektów strukturalnych, 

których nie da się w pełni uniknąć w procesie wytwarzania takich struktur. Ponadto, 

𝑡 = 10 𝑓𝑠 𝑡 = 50 𝑓𝑠 

𝑡 = 100 𝑓𝑠 𝑡 = 500 𝑓𝑠 
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symulowane w tej pracy rezonatory zaprojektowane są z materiałów bezstratnych, co nie jest 

rzeczywistym obrazem. Również zastosowany w symulacjach rozkład współczynnika 

załamania nie odzwierciedla rozkładu dla struktur możliwych do wytworzenia przy użyciu 

lasera krótkoimpulsowego. Daje to pole do rozwinięcia symulacji w tych kierunkach, by lepiej 

przewidzieć właściwości rezonatorów przed ich rzeczywistym wytworzeniem. 
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5 PODSUMOWANIE 

5.1 WNIOSKI KOŃCOWE 

Niniejsza praca pokazuje, że różnorakie struktury fotoniczne, obejmujące falowody  

i rezonatory, mogą być wykonywane w szkle techniką mikroobróbki laserem 

krótkoimpulsowym. Modyfikacja szkła polega na zmianie jego struktury poprzez lokalne 

zagęszczenie materiału i w związku z tym zwiększenie współczynnika załamania. Użycie 

specjalnie przygotowanego szkła z wbudowanymi w jego strukturę jonami srebra pozwala na 

lokalne wytwarzanie nanocząstek srebra. Ten precyzyjny proces może zostać łatwo 

zautomatyzowany i należy on dzięki temu do grupy metod rapid prototyping [9]. 

Testowy układ do wytwarzania falowodów w matrycach szklanych został zbudowany  

i oprogramowany w środowisku LabView. Napisane oprogramowanie pozwala na 

wytwarzanie ciągłe struktur 1D oraz wytwarzanie punkt po punkcie dowolnych struktur 2D. 

Za pomocą pakietu symylacyjnego Comsol pokazano, że niewielkie różnice współczynników 

załamania w otrzymywanych tą metodą strukturach wystarczają na efektywne prowadzenie 

światła. 

Przeprowadzono szereg dwuwymiarowych symulacji FDTD pokazujących działanie układów, 

które można wytwarzać w matrycach szklanych metodą mikroobróbki laserowej. Obiektem 

zainteresowania symulacji były cechujące się wysokimi współczynnikami dobroci 

mikrorezonatory pierścieniowe [15], które zbadano pod kątem ich właściwości w zależności 

od długości wprowadzanej doń fali. 
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5.2 KIERUNKI ROZWOJU 

5.2.1 Wytwarzanie struktur fotonicznych 

W dalszej perspektywie widnieje budowa właściwego układu doświadczalnego, który 

pozwoliłby na wytworzenie w specjalnie przygotowanych matrycach szklanych struktur 

falowodowych oraz rezonatorów pierścieniowych z nanocząstkami srebra. Otrzymane układy 

zostałyby zcharakteryzowane pod względem rozkładu modowego i strat wynikających  

z precyzji ich wytwarzania. Wyznaczenie charakterystyk otrzymanych struktur pozwoliłoby na 

stwierdzenie możliwości ich zastosowania oraz zasadności przejścia do wytwarzania bardziej 

skomplikowanych układów. 

5.2.2 Plazmoniczne właściwości nanocząstek srebra 

Obiektem zainteresowania są także specyficzne właściwości nanocząstek srebra, które mogą 

być wytwarzane in situ w strukturach fotonicznych w matrycach szklanych. [10] Wzbudzanie 

kolektywnych oscylacji elektronów walencyjnych nanocząstek srebra prowadzi do powstania 

zlokalizowanych plazmonów powierzchniowych i ogromnego wzmocnienia pola w rejonie,  

w którym występują nanocząstki srebra, czyli w tym przypadku w całej objętości całego 

falowodu czy rezonatora [16]. Daje to nadzieję na wykorzystanie takich układów w badaniach  

w domenie optyki nieliniowej [10]. 

Pozycja w domenie częstotliwości rezonansu plazmonowego nanocząstek srebra silnie zależy 

od ich kształtu i rozmiaru [7], dlatego również w tym kierunku powinny zostać poprowadzone 

badania otrzymywanych omówioną metodą struktur z nanocząstkami. Ponadto, pozycja 

rezonansu zależy także od otoczenia nanocząstki i to otwiera drogę do zastosowań takich 

układów jako urządzeń sensorycznych [17]. W połączeniu z łatwością mikroobróbki laserowej 

gotowych szkieł wydaje się, iż możliwym będzie tworzenie sensorów w formie chipów. 
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APPENDIX 1: KOD PROGRAMU DO SYMULACJI FDTD 
Poniżej zaprezentowano kod programu służącego do obliczania w kolejnych krokach 

czasowych rozkładu przestrzennego pola elektromagnetycznego w obszarze, w którym 

znajdował się falowód oraz rezonator i śledzenia, ile energii jest w nim gromadzone. 

Kod programu napisany w języku C 

#include <stdlib.h> 

#include <stdio.h> 

#include <math.h> 

 

#define  ABCSIZECONSTANT    (8)                       

#define  MEDIACONSTANT    (3)                         

#define  NUMBEROFITERATIONCONSTANT    (5001)           

 

 

int  xSize ;                           

int  ySize ;                           

int  maximumIteration;               

       

 

int xR, yR;        

int r1, r2;      

int a;        

int d;          

double Energy; 

 

 

double  **ex;     

double  **dx;      

double  **ey;   

double  **dy;       

double  **bz;    

double  **hz;    

 

double  c1x;     

double  **c2x;    

double  **c3x;  

double  *c4x;     

double  *c5x;     

double  c1y;     

double  **c2y; 

double  **c3y;     

double  *c4y;     

double  *c5y;    

double  *d1z;     

double  *d2z;    

double  *d3z;     

double  *d4z;   

 

 

double  **AllocateMemory (int  imax, int  jmax, double  initialValue) 

{ 

    int  i,j; 

    double  **pointer; 

    pointer = (double **)malloc(imax * sizeof(double *)); 
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    for (i = 0; i < imax; i++) { 

        pointer[i] = (double *)malloc(jmax * sizeof(double)); 

        for (j = 0; j < jmax; j++) { 

            pointer[i][j] = initialValue; 

        }  

    }  

    return(pointer) ; 

} 

 

double  *AllocateMemory1D (int  size, double  initialValue) 

{ 

    int  j; 

    double  *pointer; 

    pointer = (double *)malloc(size * sizeof(double)); 

    for (j = 0; j < size; j++) { 

        pointer[j] = initialValue; 

    }  

    return(pointer) ; 

} 

 

void  InitializeFdtd () 

{          

    double  mediaPermittivity[MEDIACONSTANT] = {1.0, 1.0, 2.25};     

    double  mediaConductivity[MEDIACONSTANT] = {0.0, 1.0e7, 0.0};  

    double  mediaPermeability[MEDIACONSTANT] = {1.0, 1.0, 1.0};     

    double  mediaResistivity[MEDIACONSTANT] = {0.0, 0.0, 0.0};     

    double  

pi,speedOfLight,magneticPermeability0,electricalPermittivity0,impedance

0,frequency,wavelength,angularFrequency; 

    double  

delta,dt,reflectionCoefficient0,gradingOrder,temporary,temporary1; 

    int  i,j,xSizeMain,ySizeMain; 

    int  abcSize ; 

    double   mediaC1[MEDIACONSTANT], mediaC2[MEDIACONSTANT], 

mediaC3[MEDIACONSTANT], mediaC4[MEDIACONSTANT], mediaC5[MEDIACONSTANT], 

mediaD1[MEDIACONSTANT], mediaD2[MEDIACONSTANT], mediaD3[MEDIACONSTANT], 

mediaD4[MEDIACONSTANT]; 

    int  media; 

    double  x,x1,x2; 

    double  electricalConductivityMaximum, boundaryWidth, 

gradientConductivity , boundaryFactor,gradientK; 

    double  gradientC2[ABCSIZECONSTANT]; 

    double  gradientC3[ABCSIZECONSTANT]; 

    double  gradientC4[ABCSIZECONSTANT]; 

    double  gradientC5[ABCSIZECONSTANT]; 

    double  gradientD1[ABCSIZECONSTANT]; 

    double  gradientD2[ABCSIZECONSTANT]; 

    double  gradientD3[ABCSIZECONSTANT]; 

    double  gradientD4[ABCSIZECONSTANT]; 

 

 

    pi  = (acos(-1.0)); 

    speedOfLight = 2.99792458e8;                           

    magneticPermeability0 = 4.0 * pi * 1.0e-7;       

    electricalPermittivity0 = 1.0 / (speedOfLight * speedOfLight * 

magneticPermeability0);      

    impedance0 = sqrt(magneticPermeability0 / electricalPermittivity0); 
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    wavelength = 600e-9;                            

     

    frequency = speedOfLight / wavelength  ;             

    angularFrequency = 2.0 * pi * frequency;         

 

  

 

    xSizeMain = 250;                       

    ySizeMain = 250;                        

    abcSize = ABCSIZECONSTANT;                 

    xSize = xSizeMain + 2 * abcSize;            

    ySize = ySizeMain + 2 * abcSize;       

 

    delta = 20e-9;                                   

    dt = delta / (2.0 * speedOfLight);              

 

    maximumIteration = NUMBEROFITERATIONCONSTANT;              

 

    reflectionCoefficient0 = 1.0e-7;            

    gradingOrder = 3;                           

     

     

    a=10; 

 d=5; 

 xR=150; 

 r1=100; 

    r2=r1-a; 

  

 yR=10+r1+a+d; 

  

    

                    

    media = MEDIACONSTANT;         

 

 

    ex = AllocateMemory(xSize,    ySize + 1, 0.0 );         

    ey = AllocateMemory(xSize + 1,ySize,     0.0 );       

    dx = AllocateMemory(xSize,    ySize,     0.0 ); 

    dy = AllocateMemory(xSize,    ySize,     0.0 ); 

    bz = AllocateMemory(xSize,    ySize,     0.0 ); 

    hz = AllocateMemory(xSize,    ySize,     0.0 ); 

 

     

    // carefully calculate the coefficients for the Vacuum and cylinder 

    for (i = 0; i < media; i++) { 

        temporary = (electricalPermittivity0 * mediaPermittivity[i]) / 

dt ; 

        temporary1 = mediaConductivity[i] / 2.0; 

        mediaC1[i] = dt / (electricalPermittivity0 * 

mediaPermittivity[i] * delta) ; 

        mediaC2[i] = (temporary - temporary1) / (temporary + 

temporary1); 

        mediaC3[i] = 1.0 / (temporary + temporary1); 

        mediaC4[i] = temporary; 

        mediaC5[i] = -temporary; 

 

        mediaD1[i] = 1.0; 

        mediaD2[i] = dt / delta; 
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        mediaD3[i] = 1.0; 

        mediaD4[i] = 1.0 / magneticPermeability0; 

    }  

     

    c1x =                          mediaC1[0] ;            

    c2x = AllocateMemory  ( xSize,ySize, mediaC2[0]);      

    c3x = AllocateMemory  ( xSize,ySize, mediaC3[0]);      

    c4x = AllocateMemory1D( xSize, mediaC4[0]);           

    c5x = AllocateMemory1D( xSize, mediaC5[0]);           

    c1y =                          mediaC1[0] ;            

    c2y = AllocateMemory  ( xSize,ySize, mediaC2[0]);     

    c3y = AllocateMemory  ( xSize,ySize, mediaC3[0]);    

    c4y = AllocateMemory1D( ySize, mediaC4[0]);     

    c5y = AllocateMemory1D( ySize, mediaC5[0]);    

 

    d1z = AllocateMemory1D( xSize, mediaD1[0]);   

    d2z = AllocateMemory1D( xSize, mediaD2[0]);   

    d3z = AllocateMemory1D( ySize, mediaD3[0]);    

    d4z = AllocateMemory1D( ySize, mediaD4[0]);    

 

   //     Dodanie falowodu 

 for (i = 0; i < xSize ; i++)  

 { 

        

        for (j = 10; j < 10+a; j++)  

  { 

             

                c2x[i][j]  = mediaC2[2]; 

                c3x[i][j]  = mediaC3[2]; 

                 

                 

              

                c2y[i][j]  = mediaC2[2]; 

                c3y[i][j]  = mediaC3[2]; 

             

              

        }  

        

        

    }  

    //      Dodanie rezonatora 

  for (i = 0; i < xSize ; i++)  

 { 

       temporary = sqrt(r1*r1 - (xR-i)*(xR-i)); 

        temporary1 = sqrt(r2*r2 - (xR-i)*(xR-i)); 

        for (j = yR-temporary; j <yR+temporary; j++)  

  { 

             

                c2x[i][j]  = mediaC2[2]; 

                c3x[i][j]  = mediaC3[2]; 

                 

                 

              

                c2y[i][j]  = mediaC2[2]; 

                c3y[i][j]  = mediaC3[2]; 

             

              

        }  
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        for (j = yR-temporary1; j <yR+temporary1; j++)  

  { 

             

                c2x[i][j]  = mediaC2[0]; 

                c3x[i][j]  = mediaC3[0]; 

                 

                 

              

                c2y[i][j]  = mediaC2[0]; 

                c3y[i][j]  = mediaC3[0]; 

             

              

        }  

        

    }  

  

 

    boundaryWidth = (double  )abcSize * delta;    

 

 

    electricalConductivityMaximum = -log(reflectionCoefficient0) * 

(gradingOrder + 1.0) / (2.0 * impedance0 * boundaryWidth); 

 

    

    boundaryFactor = electricalConductivityMaximum / ( delta * 

(pow(boundaryWidth,gradingOrder)) * (gradingOrder + 1)); 

    gradientK = 1.0; 

 

    for (i = 0, x = 0.0; i < abcSize; i++, x++)  

  { 

        

      

        x1 = (x + 0.5) * delta;      

        x2 = (x - 0.5) * delta;   

        if (i == 0)  

  { 

            gradientConductivity = boundaryFactor * 

(pow(x1,(gradingOrder+1))  );    

        } 

        else  

  { 

            gradientConductivity = boundaryFactor * 

(pow(x1,(gradingOrder+1)) - pow(x2,(gradingOrder+1)) );    

        } 

        temporary = gradientK * electricalPermittivity0 / dt ; 

        temporary1 = gradientConductivity / 2.0; 

 

        gradientC2[i] = (temporary - temporary1) / (temporary + 

temporary1); 

        gradientC3[i] = 1.0 / (temporary + temporary1); 

 

       

        x1 = (x + 1.0) * delta;        

        x2 = (x + 0.0) * delta;      

        gradientConductivity = boundaryFactor * 

(pow(x1,(gradingOrder+1)) - pow(x2,(gradingOrder+1)) );  

        temporary = gradientK * electricalPermittivity0 / dt ; 

        temporary1 = gradientConductivity / 2.0; 
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        gradientC4[i] = (temporary + temporary1); 

        gradientC5[i] = (temporary1 - temporary); 

          

        temporary = gradientK / dt ; 

        temporary1 = gradientConductivity / (2.0 * 

electricalPermittivity0); 

 

        gradientD1[i] = (temporary - temporary1) / (temporary + 

temporary1); 

        gradientD2[i] = (1.0 / delta) / (temporary + temporary1); 

                           

        temporary  *= magneticPermeability0; 

        temporary1 *= magneticPermeability0; 

 

        gradientD3[i] = (temporary - temporary1) / (temporary + 

temporary1); 

        gradientD4[i] = (1.0 / dt) / (temporary + temporary1); 

 

    } 

 

    

    for (j = 0; j < abcSize; j++)  

 {                           

         

 

        for (i = 0; i < xSize; i++)  

  { 

            c2x[i][abcSize - j]         = gradientC2[j];  

            c3x[i][abcSize - j]         = gradientC3[j]; 

            c2x[i][ySize - abcSize + j] = gradientC2[j];     

            c3x[i][ySize - abcSize + j] = gradientC3[j]; 

        }     

     

        c4y[abcSize - j -1]         = gradientC4[j];     

        c5y[abcSize - j -1]         = gradientC5[j]; 

        c4y[ySize - abcSize + j] = gradientC4[j];   

        c5y[ySize - abcSize + j] = gradientC5[j]; 

     

        d3z[abcSize - j - 1]     = gradientD3[j];      

        d4z[abcSize - j - 1]     = gradientD4[j];    

        d3z[ySize - abcSize + j] = gradientD3[j];      

        d4z[ySize - abcSize + j] = gradientD4[j];     

    }  

     

 

 

    for (i = 0; i < abcSize; i++)  

 {                            

        

     

        for (j = 0; j < ySize; j++)  

  { 

            c2y[abcSize - i][j]         = gradientC2[i];     

            c3y[abcSize - i][j]         = gradientC3[i]; 

            c2y[xSize - abcSize + i][j] = gradientC2[i];     

            c3y[xSize - abcSize + i][j] = gradientC3[i]; 

        }     
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        c4x[abcSize - i -1]         = gradientC4[i];    

        c5x[abcSize - i -1]         = gradientC5[i]; 

        c4x[xSize - abcSize + i] = gradientC4[i];     

        c5x[xSize - abcSize + i] = gradientC5[i]; 

     

        d1z[abcSize - i - 1]     = gradientD1[i];   

        d2z[abcSize - i - 1]     = gradientD2[i];   

        d1z[xSize - abcSize + i] = gradientD1[i];   

        d2z[xSize - abcSize + i] = gradientD2[i];   

    }  

 

 

} 

 

 

 

void  EvaluateFdtd () 

{ 

 char filename[100], filename2[100]; 

 int frame = 0; 

 FILE *snapshot; 

 FILE *snap; 

    int  n,i,j,k; 

    double  temporary; 

    double temporary1; 

    double speedOfLight = 2.99792458e8; 

    double wavelength=607e-9; 

    double frequency = speedOfLight / wavelength; 

    double angularFrequency = 2.0 * M_PI * frequency; 

    double delta = 20e-9;                                 

    double dt = delta / (2.0 * speedOfLight); 

 

 r2=r1-a; 

    

    ex = AllocateMemory(xSize,    ySize + 1, 0.0 );         

    ey = AllocateMemory(xSize + 1,ySize,     0.0 );        

    dx = AllocateMemory(xSize,    ySize,     0.0 ); 

    dy = AllocateMemory(xSize,    ySize,     0.0 ); 

    bz = AllocateMemory(xSize,    ySize,     0.0 ); 

    hz = AllocateMemory(xSize,    ySize,     0.0 ); 

     

     

  

 for(k=0;k<21;k++) 

    { 

    InitializeFdtd(); 

    frequency = speedOfLight / wavelength; 

    angularFrequency = 2.0 * M_PI * frequency; 

    sprintf(filename, "energy-%g.txt", wavelength); 

    snapshot = fopen(filename, "w"); 

 

 

        for (n = 0; n  < maximumIteration; n++)  

    { 

        for (i = 0; i < xSize; i++)  

        { 

            for (j = 1; j < ySize; j++)  
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            {      

                temporary = dx[i][j]; 

                dx[i][j] += c1x * ( hz[i][j] - hz[i][j-1] ); 

                ex[i][j] = c2x[i][j] * ex[i][j] + c3x[i][j] * (c4x[i] * 

dx[i][j] + c5x[i] * temporary ); 

            }  

        }  

 

        for (i = 1; i < xSize; i++)  

        {             

            for (j = 0; j < ySize; j++)  

            { 

                temporary = dy[i][j]; 

                dy[i][j] += c1y * ( hz[i-1][j] - hz[i][j] ); 

                ey[i][j] = c2y[i][j] * ey[i][j] + c3y[i][j] * (c4y[j] * 

dy[i][j] + c5y[j] * temporary ); 

            }  

        }  

 

        for (i = 0; i < xSize; i++)  

        { 

            for (j = 0; j < ySize; j++)  

            { 

                temporary = bz[i][j]; 

                bz[i][j] = d1z[i] * bz[i][j] + d2z[i] * ( ex[i][j+1] - 

ex[i][j] + ey[i][j] - ey[i+1][j] ); 

                hz[i][j] = d3z[j] * hz[i][j] + d4z[j] * ( bz[i][j] - 

temporary ); 

            }  

        }  

        for(i=11; i<9+a; i++) 

        { 

            hz[10][i] = sin( angularFrequency * n * dt);; 

        } 

        Energy=0; 

     

     

         

        for (i = 0; i < xSize ; i++)  

             { 

                temporary = sqrt(r1*r1 - (xR-i)*(xR-i)); 

                 

                temporary1 = sqrt(r2*r2 - (xR-i)*(xR-i)); 

                 

                for (j = yR-temporary; j < yR+temporary; j++)  

                { 

                     Energy=Energy+hz[i][j]*hz[i][j]; 

     

                }  

                for (j = yR-temporary1; j < yR+temporary1; j++)  

                { 

                       Energy=Energy-hz[i][j]*hz[i][j]; 

                } 

                

             }  

     if(n%1000==0)     

     { 

         sprintf(filename2, "energy-%g-%d.txt", wavelength, frame++); 



55 
 

         snap = fopen(filename2, "w"); 

         for (i = 0; i < xSize; i++) 

         { 

            for(j=0;j<ySize;j++) 

            { 

                fprintf(snap, "%d %d %g\n", i, j, hz[i][j]); 

            } 

         } 

         fclose(snap); 

     }    

     if(n%100==0) 

     { 

        fprintf(snapshot, "%d %g\n", n, Energy); 

     }   

         

     

    Energy=0; 

     

    }  

    fclose(snapshot); 

     

    frame=0; 

    wavelength=wavelength+0.1e-9; 

 

    }   

 

  

} 

 

int  main () 

{ 

    InitializeFdtd(); 

    EvaluateFdtd(); 

    return(0) ; 

} 

 

 


