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Streszczenie 

Tematem poniższej pracy jest wykorzystanie specjalnej klasy światłowodów 
mikrostrukturalnych tzw. światłowodów z rdzeniem zawieszonym w spektroskopii cieczy.  
W tym kontekście poświęcono szczególną uwagę własnościom optycznym istotnym z punktu 
widzenia wykorzystania światłowodów w badaniach spektroskopowych.  

Praca podzielona jest na trzy zasadnicze części. W części teoretycznej opisano mechanizmy 
propagacji światła w światłowodach mikrostrukturalnych, przedstawiono istotne własności 
światłowodów z rdzeniem zawieszonym oraz dokonano pomiarów spektroskopowych  
z użyciem tych światłowodów. W części symulacyjnej stworzono prosty model światłowodu  
i za pomocą metody elementów skończonych scharakteryzowano strukturę modową oraz 
przeprowadzono analizę udziału mocy światła w dziurach powietrznych światłowodu  
mikrostrukturalnego. W ostatnie części, skupiono się na badaniach doświadczalnych  
z użyciem światłowodów z rdzeniem zawieszonym. W ramach przedstawionej w tej części 
pracy, zmierzono widma absorpcyjne dla roztworów oksazyny w etanolu, które porównano  
z wcześniej wykonanymi pomiarami. 
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1. Teoretyczne podstawy 

1.1. Podstawy propagacji światła w światłowodach 

Równanie falowe dla struktur optycznych 

Światłowody to struktury dielektryczne służące do przesyłania fal elektromagnetycznych  
z zakresu optycznego, zbudowane z rdzenia prowadzącego światło oraz otaczającego go 
płaszcza. Modami światłowodowymi nazywa się stany własne pola elektromagnetycznego  
w zadanej strukturze światłowodowej [1]. 

Pełny opis propagacji fali świetlnej w światłowodzie zapewnia, poprzez równania Maxwella, 
optyka falowa. W ośrodku niemagnetycznym (휇 = 1), pozbawionym swobodnych ładunków 
i prądów, równania Maxwella, wyrażone poprzez pole elektryczne 퐸⃗ oraz magnetyczne 퐻⃗ 
przybierają następującą postać: 

 
∇⃗ × 퐸⃗ = −휇

휕퐻⃗
휕푡 , (1) 

 

 
∇⃗ × 퐻⃗ = 휖 휖(푟⃗)

휕퐸⃗
휕푡 , (2) 

 

 ∇⃗ ∙ 퐻⃗ = 0, (3) 
 

 ∇⃗ ∙ 휖(푟⃗)퐸⃗ = 0, (4) 
   

gdzie 휇  to przenikalność magnetyczna próżni, 휖  to przenikalność dielektryczna próżni, a 휖 to 
stała dielektryczna materiału, będąca funkcją położenia. 

Zakłada się również harmoniczną zależność pól od czasu:  

 퐻⃗(푟⃗, 푡) = 퐻⃗(푟⃗)푒 , (5) 
 

 퐸⃗(푟⃗, 푡) = 퐸⃗(푟⃗)푒 , (6) 
   

gdzie 휔 jest częstością fali elektromagnetycznej. 

Działając operatorem rotacji na równanie (2) otrzymuje się: 

 
∇⃗ × ∇⃗ × 퐻⃗ = 휖 휖(푟⃗)

휕 ∇⃗ × 퐸⃗
휕푡 + 휖 ∇⃗휖(푟⃗) ×

휕퐸⃗
휕푡 , (7) 
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∇⃗ × ∇⃗ × 퐻⃗ −

∇⃗휖(푟⃗)
휖(푟⃗) × ∇⃗ × 퐻⃗ = −휇 휖 휖(푟⃗)

휕 퐻⃗
휕푡 . (8) 

 

Stąd po podstawieniu harmonicznej zależności pola magnetycznego od czasu do równania (8): 

 
∇⃗ ×

1
휖(푟⃗) ∇⃗ × 퐻⃗ =

휔
푐  퐻⃗ = 푘 퐻⃗, (9) 

   
gdzie 푐 =  to prędkość światła w próżni, a 푘  to liczba falowa (długość wektora falowego 

promieniowania w próżni). 

Dla pola elektrycznego podobne rozumowanie prowadzi do zależności: 

 1
휖(푟⃗) ∇⃗ × ∇⃗ × 퐸⃗ =

휔
푐  퐸⃗ = 푘 퐸⃗. (10) 

   
Zakładając harmoniczną postać pola możemy w oparciu o równanie (2) zapisać relację 
pomiędzy polem elektrycznym i magnetycznym fali świetlnej w danym ośrodku materialnym: 

 
퐸⃗(푟⃗) =

∇⃗ × 퐻⃗
−푖휔휖 휖(푟⃗). (11) 

 

Kolejne rozwiązania powyższych zagadnień własnych (9) i (10) zadają przestrzenne rozkłady 

pól elektromagnetycznych zwanych modami. Z hermitowskości operatora ∇⃗ × ( ⃗) ∇⃗ ×  

wynika ortogonalność rozkładów pola magnetycznego w kolejnych modach, co prowadzi do 
braku efektywnego sprzęgania między modami [2]. 

Propagacja światła w strukturze podłużnej 

Rozważając propagację modów w strukturze włóknistej warto założyć następującą postać pola 
elektrycznego (wynikającą z zerowej składowej stycznej pola elektrycznego): 

 퐸⃗(풓, 푡) = 퐸⃗(푟⃗ )푒 ( ). (12) 
 

W tym przypadku oś z jest kierunkiem propagacji fali elektromagnetycznej, a wektor 푟⃗  
wektorem położenia leżącym w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku propagacji. 
Współczynnik 훽 nazywany jest stałą propagacji modu. Ze stałą propagacji (analogicznie jak  
z wektorem falowym) można powiązać efektywny zespolony współczynnik załamania modu 
푛 : 

 푛 ≡
훽
푘 = 훽

푐
휔. (13) 
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Współczynnik propagacji modu 훽 jest w ogólności zespolony, jego część urojona odpowiada 
za tłumienie modu w strukturze. W skutek rozwiązania zagadnień własnych (9), (10) dla 
światłowodów otrzymujemy rozkłady pól modowych (mody poprzeczne) odpowiadające 
różnych efektywnym współczynnikom załamania determinującym mody podłużne.  

1.2. Mechanizmy propagacji światła w światłowodach 

Równanie falowe w strukturze światłowodu cylindrycznego i jego rozwiązania 

 

Rys. 1 Model światłowodu cylindrycznego typu step-index.  Obszar rdzenia światłowodu, ograniczony przez promień 푟 , 

charakteryzuje się współczynnikiem załamania 푛 , obszar płaszcza natomiast współczynnikiem załamania  푛 . 

W jednorodnym ośrodku materialnym, charakteryzującym się stałą dielektryczną 휖, równanie 
(10) możemy przepisać w postaci: 

 ∇ 퐸⃗(푟⃗) + 푛 푘 퐸⃗(푟⃗) = 0, (14) 
 

gdzie 푛 to współczynnik załamania materiału powiązany ze stałą dielektryczną w ośrodku 
niemagnetycznym relacją: 

 푛 = 휖. 
 (15) 

We współrzędnych cylindrycznych, równanie (14), zwane równaniem Helmholtza, można 
zapisać w postaci: 

 휕 퐸⃗
휕푟 +

1
푟

휕퐸⃗
휕푟 +

1
푟

휕 퐸⃗
휕휙 +

휕 퐸⃗
휕푧 + 푛 푘 퐸⃗ = 0. (16) 

 

Korzystając z symetrii cylindrycznej światłowodu i zakładając propagację fali 
elektromagnetycznej wzdłuż osi z możemy zapostulować następującą postać pola 
elektrycznego (wypisaną dla konkretnej n-tej kartezjańskiej składowej): 

 퐸 (푟, 휙, 푧) = 푒 (푟)푒 푒 , (17) 
 

gdzie 푙 jest liczbą całkowitą, a 훽 to wprowadzona wcześniej stała propagacji modu. 
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Rozpisując równanie (16) dla zetowej składowej pola (퐸 , 퐻 ) z wykorzystaniem postaci pola 
zadanego równaniem (17) w obszarze rdzenia i płaszcza światłowodu otrzymujemy parę 
równań: 

 푑 푒
푑푟 +

1
푟

푑푒
푑푟 + 푛 푘 − 훽 −

푙
푟 푒 = 0, 푟 ≤ 푟  [푟푑푧푒ń], (18) 

 
 

 푑 푒
푑푟 +

1
푟

푑푒
푑푟 − 훽 − 푛 푘 +

푙
푟 푒 = 0, 푟 > 푟  [푝ł푎푠푧푐푧]. (19) 

 
   

Definiując nowe wielkości: 

 푘 = 푛 푘 − 훽 , (20) 
 

 

 훾 = 훽 − 푛 푘 , (21) 
 

równania (18) i (19) możemy zapisać w postaci: 

 푑 푒
푑푟 +

1
푟

푑푒
푑푟 + 푘 −

푙
푟 푒 = 0, 푟 ≤ 푟  [푟푑푧푒ń], (22) 

 
 

 푑 푒
푑푟 +

1
푟

푑푒
푑푟 − 훾 +

푙
푟 푒 = 0, 푟 > 푟  [푝ł푎푠푧푐푧]. (23) 

 
   

Równania ta dla rzeczywistych, dodatnich wartości parametrów 푘  oraz 훾 mają rozwiązania  
w postaci funkcji Bessela: 

 푒 (푟) ∝ 퐽 (푘 푟), 푟 ≤ 푟  [푟푑푧푒ń],
퐾 (훾푟), 푟 > 푟  [푝ł푎푠푧푐푧], 

 

(24) 
 

gdzie: 

• 퐽 (푘 푟) to funkcja Bessela pierwszego rodzaju rzędu 푙, postaci: 

 
퐽 (푘 푟) =

(−1)
푚! Γ(푚 + 푙 + 1)

푘 푟
2 ,  (25) 

 

   
• 퐾 (훾푟) to zmodyfikowana funkcja Bessela drugiego rodzaju rzędu 푙: 

 
퐾 (훾푟) =

Γ 푙 + 1
2 (2훾푟)

√휋
cos 푡 푑푡

(푡 + (훾푟) )
. 

(26) 
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Dla argumentów funkcji >>1, funkcje Bessela przyjmują następujące, przybliżone postaci, 
dające jakościową informacje o postaci pola elektrycznego wewnątrz rdzenia i płaszcza 
światłowodu [3]: 

 
퐽 (푥) ≈

2
휋푥 cos 푥 −

푙 + 1
2 휋

2 , 푥 ≫ 1 , (27) 
 

   
 

 
퐾 (푥) ≈

휋
2푥 1 +

4푙 − 1
8푥 푒 , 푥 ≫ 1 . 

(28) 
 

   

 

Rys. 2 Funkcje Bessela pierwszego rodzaju kolejnych rzędów. 

 

Rys. 3 Zmodyfikowane funkcje Bessela drugiego rodzaju kolejnych rzędów. 
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Jak można zauważyć na Rys. 2 oraz Rys. 3 rozwiązania równania falowego w obrębie rdzenia 
ma charakter tłumionych oscylacji, natomiast pole elektryczne w obrębie płaszcza zanika 
eksponencjalnie. Parametry 푘  oraz 훾 determinują szybkość zmian rozwiązań równania 
falowego: wysokie wartości 푘  oznaczają szybkie zmiany pola elektrycznego w miarę 
odsuwania się od osi, natomiast wysokie wartości parametru 훾, szybki zanik pola na granicy 
rdzeń – płaszcz. 

Warunki brzegowe, fala zanikająca 

Na otrzymane rozwiązania równania falowe [równania (20)], należy, na granicy płaszcz –rdzeń 
(푟 = 푟 ) narzucić warunki ciągłości składowej zetowej pola magnetycznego i elektrycznego 
(퐸 , 퐻 ). Warunki te narzucają relacje pomiędzy współczynnikami proporcjonalności  
w równaniu (20) oraz poprzez równania Maxwella (1) (2) pozwalają na wyznaczenie 
pozostałych składowych pola elektrycznego i magnetycznego. Przykładowe dystrybucje 
radialne pola (występujące w ogólnej postaci składowych zetowych pól (17)) przedstawiono 
na Rys. 4. 

 

Rys. 4 Przykładowe radialne dystrybucje pola elektrycznego 푢(푟) dla różnych wartości l. Rozkłady pola wewnątrz rdzenia 

 i w płaszczu zostały zszyte w punkcie 푟 = 푟  [3]. 

Wielkość rdzenia światłowodu determinuje udział pola modowego w płaszczu światłowodu. 
W miarę zmniejszania rozmiarów rdzenia, w stosunku do rozmiarów długości fali, zwiększa się 
ułamek pola propagującego w płaszczu. Malejące eksponencjalnie pole elektromagnetyczne 
w obrębie płaszcza światłowodu nosi nazwę fali zanikającej. Warto nadmienić, że fala ta nie 
ma jednak własności charakterystycznych dla fali zanikającej powstałej w wyniku całkowitego 
wewnętrznego odbicia (jest falą poprzeczną o określonej polaryzacji). Obecność fali 
zanikającej jest wykorzystywana między innymi w badaniach spektroskopowych  
z wykorzystaniem światłowodów mikrostrukturalnych. 

Narzucenie warunków brzegowych powoduje również narzucenie warunku na stałą propagacji 
훽. Dla każdej wartości 푙, istnieje zbiór dyskretnych wartości 훽, opisywanych przez liczbę 
całkowitą 푚. Para liczb {푙, 푚} opisuje zatem mod światłowodowy. Dla każdego z modów 
istnieją dwie niezależne orientacje wektorów 퐸⃗ i 퐻⃗ odpowiadające dwóm możliwym 
polaryzacjom.  
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Propagacja światła w strukturze światłowodowej, mechanizm index guiding 

Omówione powyżej rozwiązania równania falowego dla cylindrycznego światłowodu 
otrzymano przy założeniu, że parametry 푘  oraz 훾 są rzeczywiste i dodatnie. Determinuje to 
następujący warunek na stałą propagacji modu: 

 푛 푘 > 훽 > 푛 푘  

 (29) 

lub następujący warunek na część rzeczywistą efektywnego współczynnik załamania modu: 

 푛 > 푛 > 푛  

 (30) 

Przy spełnieniu tego warunku, pola modowe w obrębie rdzenia mają charakter oscylacyjny,  
w obszarze płaszcza zanikają zaś eksponencjalnie. Mody spełniające warunek (29) nazywane 
są modami prowadzącymi. Natężenie tych modów koncentruje się w obrębie rdzenia oraz  
w obrębie płaszcza, tuż przy granicy z rdzeniem. Mechanizm propagacji światła w takich 
strukturach określany jest jako index guiding, gdyż światło prowadzone jest w ośrodku 
gęstszym optycznie (rdzeniu) otoczonym materiałem o niższym współczynniku załamania. 

Oprócz modów propagacyjnych istnieją również mody płaszczowe, w których pola lokują się 
praktycznie w całym obszarze płaszcza. Ze względu na lokowanie się rozkładów modowych 
również na granicy płaszcza, mody te charakteryzują się wysokimi stratami mocy [3]. 
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1.3. Światłowody z rdzeniem zawieszonym 

Światłowody z rdzeniem zawieszonym to światłowody mikrostrukturalne, w których niewielki 
rdzeń, umieszczony w strukturze na długich, wąskich mostkach otoczony jest poprzez duże 
dziury powietrzne. Tworzone są one poprzez wyciąganie struktur światłowodowych  
z ułożonych kapilar i prętów szklanych. Światło propaguje w strukturze rdzenia za pomocą 
mechanizmu index guiding. Ze względu na małe, w porównaniu z długością fali, rozmiary 
rdzenia, znaczna część promieniowania wydostaje się do dziur powietrznych w formie fali 
zanikającej. Otwarte dziury powietrzne sprawiają, że struktury światłowodów z rdzeniem 
zawieszonym mogą być wypełniane gazami, cieczami oraz parami atomowymi. Wypełnianie 
struktury dziur odbywać może się np. dzięki umieszczeniu końca światłowodu w cieczy.                

    

Rys. 5 (a) Światłowód z rdzeniem zawieszonym o przykładowej geometrii. (b) Profil wiązki propagującej w światłowodzie  

z rdzeniem zawieszonym. W otoczeniu rdzenia widoczna jest fala zanikająca, w strukturze płaszcza natomiast mody 

płaszczowe. [10]. 

1.4. Straty mocy w światłowodach z rdzeniem zawieszonym 

Straty mocy transmitowanego przez światłowód promieniowania mają zasadniczo trzy 
przyczyny. Pierwszą z nich są straty wynikające z absorpcji światła w materiale, z którego 
wykonany jest rdzeń światłowodu. Miarą strat mocy na skutek absorpcji jest część urojona 
współczynnika załamania, która dla szkieł optycznych w zakresie światła widzialnego jest 
niewielka (rzędu 10-7 dla szkła krzemionkowego [4]). 

Dodatkowe straty światła wynikają z defektów materiału, powstałych w procesie produkcji 
światłowodów. W wyniku formowania szkła w objętości materiału tworzą się obszary  
o zmienionej gęstości. Lokalna zmiana współczynnika załamania materiału, związana  
z gęstością szkła, prowadzi do rozproszeń. Ponadto na powierzchni stopionego, formowanego 
szkła, w stanie równowagi termodynamicznej powstają powierzchniowe fale kapilarne 
(będące efektem napięcia powierzchniowego), które po ochłodzeniu materiału poniżej 
temperatury zeszklenia, zostają zamrożone w strukturze [5]. Szorstka powierzchnia szklanego 
rdzenia zmienia warunki propagacji światła w strukturze modyfikując lokalnie rozkład modów, 
co prowadzi do zwiększonego rozpraszania światła propagującego w światłowodzie 
mikrostrukturalnym. [5] 
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Straty w światłowodach mikrostrukturalnych wynikają również z prowadzenia światła  
w rdzeniu, o rozmiarze porównywalnym z długością fali (confinement loss). Mechanizm ten 
związany jest z „wyciekaniem” modów z rdzenia do struktury kanałów powietrznych i 
występuje również wtedy, gdy nieobecne są efekty absorpcji i rozpraszania światła [6]. W 
przypadku tradycyjnych światłowodów duży, w porównaniu z długością fali, rozmiar rdzenia 
ogranicza zjawisko confinement loss. Straty w światłowodach mikrostrukturalnych silnie zależą 
od stosunku wielkości rdzenia i długości promieniowania elektromagnetycznego. Poprzez 
odpowiednie projektowanie światłowodów mikrostrukturalnych, np. wydłużenie mostków  
w strukturze światłowodu z rdzeniem zawieszonym, możliwym jest ograniczenie strat 
związanych z mechanizmem confinement loss [7]. 

1.5. Spektroskopia w światłowodach z rdzeniem zawieszonym 

Zalety spektroskopii z użyciem światłowodów z rdzeniem zawieszonym  

Ze względu na duże gęstości mocy, długą drogę optyczną oraz możliwość łatwego wypełniania, 
światłowody z rdzeniem zawieszonym stanowią doskonałą platformę do badań spektroskopii 
fluorescencyjnej i absorpcyjnej. Dodatkowo poprzez zmianę geometrii światłowodu możliwa 
jest efektywna zmiana rozkładu pól modowych wewnątrz struktury, co pozwala na 
zwiększenie mocy pola oddziałującego z analitem. W światłowodach mikrostrukturalnych 
prowadzących światło w oparciu o mechanizm index guiding wprowadzenie analitu do 
kanałów powietrznych nie zmienia warunków propagacji światła w rdzeniu (o ile 푛 >
푛 ). Światłowody z rdzeniem zawieszonym nadają się zatem do badania szerokiego 
zakresu materiałów. Spektroskopię można prowadzić również w innym typie światłowodów 
mikrostrukturalnych – w światłowodach z fotoniczną przerwą wzbronioną. Mechanizm 
propagacji światła w takich strukturach został przybliżony w pracy [2]. Co istotne, badania 
spektroskopowe w światłowodach z fotoniczną przerwą wzbronioną możliwe są w wąskim 
zakresie częstotliwości. Światłowody z rdzeniem zawieszonym umożliwiają natomiast badania 
oddziaływania ze światłem w szerokim zakresie spektralnym [7]. 

Analit w badaniach z użyciem światłowodów mikrostrukturalnych 

Ze względu na rozmiar dziur powietrznych, wynoszący kilka µm, w światłowodach z rdzeniem 
zawieszonym, możliwa jest analiza spektroskopowa z wykorzystaniem bardzo małych ilości 
analitu, sięgających pojedynczych nL [7]. Analit, ze względu na specyfikę fali zanikającej 
oddziałuje z falą elektromagnetyczną jedynie w pobliżu rdzenia światłowodu. Gromadzenie 
się analitu w pobliżu rdzenia światłowodu na skutek adsorpcji molekuł do szkła, prowadzić 
może do znacznego zwiększenia mierzonego sygnału, co w konsekwencji może pozwalać na 
detekcję niskich stężeń analitu [8]. 
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Pomiar w geometrii dip sensor 

Do pomiarów spektroskopowych z wykorzystaniem światłowodów mikrostrukturalnych 
wykorzystuje się zazwyczaj układ optyczny, zawierający obiektyw sprzęgający światło do 
światłowodu z badanym analitem oraz obiektyw, który wyprowadza światło z drugiego końca 
światłowodu do spektrometru. Istnieje jednak możliwość pomiaru w innej, prostszej geometrii 
dip sensora. W tym układzie (Rys. 6) światło wprowadzane jest do światłowodu i z niego 
wyprowadzane za pomocą tego samego końca światłowodu. Geometria ta upraszcza układ 
eksperymentalny, co ułatwia prowadzenie powtarzalnych i miarodajnych pomiarów. 
Możliwym staje się również pomiar w czasie wypełniania światłowodu. Pomiar w geometrii 
dip sensora był dotychczas prowadzony w ramach spektroskopii fluorescencyjnej.  Geometria 
dip sensor może zostać zastosowana do pomiarów absorpcyjnych, pod warunkiem, 
zapewnienia efektywnego odbicia światła od czoła światłowodu wprowadzanego do badanej 
substancji. Koncepcja ta nie została jednak dotychczas zrealizowana doświadczalnie. 

 

Rys. 6 Układ do pomiaru absorpcji w geometrii dip sensor. Kolorem żółtym zaznaczono lustro naparowane na czoło 

światłowodzie. 
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2. Symulacje propagacji światła w światłowodach  

z rdzeniem zawieszonym 

W przypadku światłowodów mikrostrukturalnych, niemających symetrii cylindrycznej, 
niemożliwym jest analityczne rozwiązanie równania falowego. W celu określenia 
charakterystyki rozkładów pól modowych w wykorzystywanych w ramach pracy 
światłowodach z rdzeniem zawieszonym posłużono się metodami przybliżonymi, by rozwiązać 
równania (9) i (10). Wykorzystano metodę elementów skończonych (finite element method – 
FEM) zaimplementowaną w programie COMSOL Multiphysics.  

2.1. Metoda elementów skończonych 

Metoda elementów skończonych to technika numeryczna znajdowania przybliżonych 
rozwiązań równań różniczkowych z narzuconymi warunkami brzegowymi. Metoda ta opiera 
się na dyskretyzacji obszaru analizy, na zbiór dyskretnych elementów (w przypadku analizy 
dwuwymiarowej trójkątów lub czworokątów). Każdy element skończony posiada określoną 
liczbę punktów (węzłów), którym przypisuje się określone funkcje (funkcje kształtu) 
stanowiące bazę funkcyjną analizy. Rozwiązania w obrębie elementu skończonego szuka się 
poprzez rozwinięcie szukanej funkcji w bazie funkcji kształtu i optymalizację współczynników 
rozwinięcia. Podobnie, rozwiązanie w całym obszarze analizy znajduje się poprzez dobranie 
odpowiednich współczynników kombinacji liniowych dla funkcji z każdego elementu 
skończonego. W przypadku prowadzonych w programie COMSOL Multiphysics obliczeń, 
funkcjami kształtu były wielomiany drugiego rzędu. 

2.2. Wybór geometrii modelu 

Aby opisać geometrię światłowodu z rdzeniem zawieszonym z trzema dziurami powietrznymi 
posłużono się prostym modelem o symetrii trójkrotnej. Rdzeń światłowodu, ograniczony jest 
poprzez trzy okręgi, o środkach w wierzchołkach trójkąta równobocznego, i o jednakowym 
promieniu wynoszącym w przypadku użytego modelu: 푅 = 2000 nm. Obszar rdzenia łączy się 
gładko ze strukturą mostków, których szerokość ustalono na 푑 =  100 nm. Na brzegach 
obszaru symulacji umieszczono obszar absorbującej, idealnie dopasowanej warstwy (perfectly 

matched layer – PML), której rolą jest eliminacja odbić od granicy obszaru symulacji. Grubość 
tej warstwy przyjęto za równą długości fali promieniowania: 푑 = 휆. Dodatkowo mniejszym 
okręgiem o promieniu 푏, wydzielone miejsce, w którym dodatkowo zagęszczono siatkę 
symulacyjną. Jest to obszar rdzenia światłowodu do miejsca zszycia z mostkami, a więc miejsce 
lokalizacji rozkładów modowych w strukturze. Strukturę takiego modelowego światłowodu 
przedstawiono na Rys. 7. 
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Rys. 7 Wykorzystana w symulacjach geometria światłowodu z rdzeniem zawieszonym wraz z zaznaczonymi parametrami 

struktury. Kolorem niebieskim zaznaczono warstwę PML, kolorem zielonym obszar, w którym zagęszczono siatkę symulacyjną. 

Dodatkowo zaznaczono wielkość rdzenia światłowodu, rozumianą, jako średnicę największego okręgu wpisanego w obszar 

rdzenia. 

2.3. Dobór materiałów struktury światłowodu oraz zakresu 

parametrów symulacji 

W pracy dokonano symulacji dla światłowodu wykonanego ze szkła krzemionkowego  
o rzeczywistym współczynniku załamania równym 푛 = 1,45. Współczynnik załamania dziur 
powietrznych określono za pomocą parametru 푛 , który można było dowolnie zmieniać, 
symulując w ten sposób wypełnienie dziur powietrznych analitem. Współczynnik załamania 
dziur powietrznych zmieniano w zakresie od 푛 = 1 (powietrze) do 푛 = 1,36 
(etanol). Długość fali promieniowania pokrywała zakres od 400 do 1000 nm (zakres długości 
fali wykorzystywany w pomiarach spektroskopii absorpcyjnej). 

2.4. Wybór wielkości obszaru symulacji 

Aby uniknąć tłumienia rozkładów modowych przez PML, wybrano odpowiednią wielkość 
symulowanego obszaru. Trzeba mieć na względzie fakt, że symulowany jest w modelu jedynie 
fragment rzeczywistej struktury, nieobejmujący większości obszaru dziur powietrznych.  
W przypadku prowadzonych obliczeń wyliczane były jedynie mody propagujące w rdzeniu 
światłowodu, co uzasadnia modelowanie małego obszaru rzeczywistej struktury. Niewielki 
obszar symulacji zapewnia ponadto możliwie najkrótszy czas obliczeń. Jednocześnie istotnym 

푅 

푏 

푓 

푑 ń 

푑 

휆 
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jest, aby granica obszaru symulacji (zadana tutaj przez PML) nie wypływała na rozkład modów 
w strukturze. W przypadku doboru zbyt małego obszaru symulacji, pola modowe są silnie 
tłumione w obszarze PML, co objawia się pojawieniem części zespolonej efektywnego 
współczynnika załamania modu. W miarę wzrostu długości fali promieniowania oraz spadku 
kontrastu współczynnika załamania rdzenia i dziur, rozkłady modowe wyciekają znacznie poza 
obszar rdzenia i obejmują większość obszaru symulacji [3]. Aby ustalić wielkość obszaru 
zbadano zależność współczynnika załamania modu podstawowego od wielkości obszaru 
symulacji, dla następujących parametrów symulacji: 휆 = 1000 nm,  푛 = 1,36. Obszar 
symulacji ograniczony jest okręgiem o promieniu 푓. Jego wielkość określono poprzez wielkość 
obszaru rdzenia 푏, za pomocą relacji 푓 = 푎 ∙ 푏, gdzie 푎 jest parametrem zmienianym w czasie 
symulacji. Przedstawiono poniżej zależność współczynnika załamania modu podstawowego 
(푛 = 푛 + 푖휅) w zależności od parametru 푎. 

Tab. 1 Porównanie rzeczywistej i urojonej części efektywnego współczynnika załamania dla kolejnych wartości parametru a. 

a  → 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5
n 1,3802 1,3802 1,3802 1,3802 1,3801 1,3801 1,3801 1,3801 1,3801
κ 2,07E-04 1,18E-04 6,58E-05 3,58E-05 2,18E-05 0 0 0 0

Na podstawie prezentowanych w Tab. 1 rezultatów dokonano wyboru wielkości obszaru 
symulacji. W poniższej tabeli zebrano wszystkie parametry symulacji: 

Tab. 2 Parametry modelu i symulacji metodą elementów skończonych. 

Parametr Zakres wielkości 
Krzywizna w obszarze rdzenia 푹 2000 nm 

Szerokość mostków 풅 100 nm 
Promień okręgu oddzielającego obszar 

rdzenia 풃 
2푅 + 푑

2√3
≈ 606 nm 

Promień okręgu ograniczającego obszar 
symulacji 풇 2,2 ∙ 푏 ≈ 13337 nm  

Wielkość rdzenia światłowodu 풅풓풅풛풆ń  740 nm 
Grubość PML 휆 

Współczynnik załamania dziur 풏풅풛풊풖풓 od 1 do 1,36 
Długość fali elektromagnetycznej 흀 od 400 nm do 1000 nm 
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2.5. Dobór siatki do obliczeń metodą elementów skończonych 

Dobór wielkości elementów dzielących obszar symulacji jest w metodzie elementów 
skończonych bardzo ważny. Gęsta siatka umożliwia poprawę dokładności otrzymanych 
rozwiązań, jednak zbytnie zagęszczenie obszaru symulacji prowadzić może do znacznego 
wydłużenia czasu obliczeń. Program COMSOL zapewnia regulację kształtu i poziomu 
zagęszczenia siatki. W obszarze symulacji użyto siatki trójkątnej, natomiast obszar warstwy 
idealnie dopasowanej podzielono na obszary czworokątne (Rys. 8). Gęstość siatki w obszarze 
symulacji kontrolowano używając wbudowanych w program COMSOL opcji. Dokonano 
dodatkowego zagęszczenia siatki w obszarze rdzenia. Sprawdzono poprawność generowanych 
rozwiązań dla różnych wielkości siatki. Symulacje prowadzono dla długości fali 휆 = 400 nm 
oraz współczynnika załamania dziur 푛 = 1. Jako miarę poprawności rozwiązań użyto 
różnicy udziału mocy w dziurach dla dwóch pierwszych modów (a więc zdegenerowanego 
modu podstawowego). 

 

Rys. 8 Zaimplementowana siatka do obliczeń metodą elementów skończonych. W obszarze symulacji siatka jest trójkątna, w 

obszarze PML składająca się z czworokątów. Siatka została zagęszczona w obszarze rdzenia światłowodu w celu zwiększenia 

dokładności symulacji. 
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Tab. 3 Porównanie parametrów różnego stopnia zagęszczenia siatki symulacyjnej. Parametry symulacji 푛 = 1,  

휆 = 400 푛푚. 

zagęszczenie siatki normal fine finer extra fine extremely fine 
liczba węzłów 18381 18799 24945 52269 186911 

czas obliczeń (6 modów) 5 s 5 s 7 s 18 s 41 s 
różnica udziału mocy w 

dziurach w zdegenerowanym 
modzie podstawowym 

8,00E-06 8,00E-06 5,00E-06 1,00E-06 1,00E-06 

Na podstawie wyników zebranych w Tab. 3 do dalszych obliczeń wybrano siatkę extra fine. 

2.6. Otrzymane rozkłady modowe 

W wyniku rozwiązania równań (9) i (10) metodą elementów skończonych dla opisanego 
wcześniej modelu światłowodu z rdzeniem zawieszonym otrzymano rozkłady pól modowych. 
Oprócz rozkładów przestrzennych pól uzyskano informację o ich polaryzacji (chwilowym 
kierunku wektora natężenia pola elektrycznego) oraz o efektywnych współczynnikach 
załamania dla modów.  

 

Rys. 9 Rozkłady pól modowych otrzymane w symulacji metodą elementów skończonych. Wykreślono wartości modułu wektora 

natężenia pola elektrycznego, strzałkami oznaczono kierunek polaryzacji modu. Wykreślone rozkłady otrzymano dla długości 

fali 휆 = 400 푛푚, oraz współczynnika załamania dziur 푛 = 1. Numerami 1 i 2 oznaczone zostały rozkłady dla 

zdegenerowanego modu podstawowego. 3 i 4 to mody niezdegenerowane, rozkłady 5 i 6 to kolejny zdegenerowany mod 

światłowodowy. 

Ze względu na występującą w symulowanej strukturze symetrię osi trójkrotnej, struktura 
modowa (Rys. 9) odzwierciedla symetrię włókna. Wśród struktury modowej można wydzielić 
mody zdegenerowane (występujące jako dublety), które charakteryzują się tym samym 

푛 = 1,4111 푛 = 1,3714 

푛 = 1,3671 푛 = 1,3676 
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współczynnikiem załamania i prostopadłą do siebie polaryzacją. Na przemian z modami 
zdegenerowanymi występują pojedyncze mody niezdegenerowane. Rozkłady przestrzenne 
modów niezdegenerowanych zachowują symetrię włókna. Otrzymana struktura modowa 
zgadza się z prowadzonymi już symulacjami i badaniami eksperymentalnymi nad propagacją 
światła w światłowodach z rdzeniem zawieszonym [9]. Rozkłady pól modowych nie są 
ograniczone jedynie do obszaru rdzenia, kolejne mody coraz bardziej wyciekają do obszaru 
dziur powietrznych. 

2.7. Zależność współczynnika załamania modu od długości fali  

i kontrastu współczynnika załamania 

Wykreślono zależność efektywnego współczynnika załamania dla 6 pierwszych modów  
w funkcji długości fali i współczynnika załamania dziur powietrznych. Długość fali 
elektromagnetycznej unormowano względem rozmiaru rdzenia światłowodu. 
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Rys. 10 Zależność efektywnego współczynnika załamania dla pierwszych 6 modów w zależności od unormowanej długości fali 

(a) i znormalizowanego współczynnika załamania dziur (b). 

W miarę wzrostu długości fali promieniowania coraz większa część pola modowego znajduje 
się w obszarze dziur powietrznych, co powoduje obniżenie współczynnika załamania modu. 
Naturalnie wzrost współczynnika załamania dziur podnosi współczynnik załamania modu, przy 
czym zmiany są najgwałtowniejsze w przypadku wyższych modów, gdyż ich pola modowe 
lokują w większym stopniu w obrębie dziur powietrznych. 

2.8. Zależności ułamka mocy w dziurach w zależności od długości fali  

i współczynnika załamania dziur 

W przypadku tradycyjnych pomiarów spektroskopii absorpcyjnej cieczy absorbancja 퐴 wiąże 
się ze stężeniem analitu 푐 oraz długością drogi optycznej 푙 relacją Lamberta – Beera: 

 퐴 = 훼푐푙, 
 

(31) 
 

gdzie 훼 to molowy współczynnik absorpcji. 
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Dla pomiarów spektroskopowych w światłowodach z rdzeniem zawieszonym niezwykle 
istotne jest promieniowanie wyciekające z rdzenia światłowodu do obszaru dziur 
powietrznych. Promieniowanie to oddziałuje z badanym analitem i to jego absorpcja jest 
mierzona. 

W tym kontekście ważnym parametrem w tego typu eksperymentach jest udział mocy danego 
modu w dziurach powietrznych, liczony zależnością: 

 
휂 =

∬ 휖 휖(푟⃗) 퐸⃗(푟⃗) 푑퐴  

∬ 휖 휖(푟⃗) 퐸⃗(푟⃗) 푑퐴ł   

. 

 

(32) 
 

W pomiarach spektroskopowych z użyciem światłowodów z rdzeniem zawieszonym mierzona 
jest jedynie absorpcja światła prowadzonego w obrębie dziur powietrznych, a ważnym 
parametrem decydującym o osłabieniu wiązki jest udział mocy wzbudzanych modów  
w dziurach powietrznych. 

Rys. 11 przedstawia zależność udziału mocy w dziurach dla pierwszych sześciu modów  
w funkcji długości fali i współczynnika załamania dziur: 
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Rys. 11 Zależność udziału mocy w dziurach dla pierwszych 6 modów w zależności od długości fali (a) i współczynnika 

załamania dziur (b). 

Na przedstawionych zależnościach widocznym jest, że wzrost długości fali promieniowania 
oraz wzrost współczynnika załamania dziur zwiększa udział mocy kolejnych modów  
w obszarze dziur. W miarę wzrostu długości fali, rośnie wielkość pola modowego, które 
zaczyna lokować się w obszarze dziur. W przypadku światłowodów prowadzących w oparciu  
o mechanizm index guiding mody lokują się w obszarach wysokiej stałej dielektrycznej, a więc 
w miarę zmniejszenia kontrastu współczynnika załamania światło przestaje być efektywnie 
prowadzone w obszarze rdzenia światłowodu. W przypadku małych współczynników i długości 
fali większych od rozmiaru rdzenia światłowód staje w zasadzie jednomodowy, prowadzi 
jedynie zdegenerowany mod podstawowy. W przypadku prowadzonych symulacji objawiało 
się to pojawieniem wyższych, niefizycznych rozkładów modowych, lokalizujących w wąskich 
mostkach przy granicy obszaru symulacji. 
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W przypadku pomiarów spektroskopowych wykorzystujących światło białe, udział mocy 
wzbudzanych modów w dziurach powietrznych, decydujący o osłabieniu wiązki w skutek 
oddziaływania z analitem, zmienia się wraz z długością fali. W celu ilustracji tej własności 
wykonano odpowiednie symulacje. Dla zakresu długości fali od 400 do 1000 nm  
i współczynników załamania dziur sięgających 1,36 przeprowadzono symulacje, których celem 
było określenie udziału mocy w dziurach (Rys. 12). Z powodu występującej dla większych 
długości fali i małych kontrastów współczynnika załamania jednomodowości światłowodu 
wyniki przedstawiono dla modu podstawowego. 

 

Rys. 12 Udział mocy w dziurach dla modu podstawowego w funkcji długości fali i współczynnika załamania dziur. 

 

Widocznym jest wzrost udziału mocy w dziurach w miarę wzrostu długości fali i spadku 
kontrastu współczynnika załamania. Przyczyny zostały przedstawione wcześniej. Dla 
używanych w badaniach eksperymentalnych roztworów oksazyny w alkoholu (푛 ≈ 1,36), 
ułamek mocy zlokalizowanej w dziurach zmienia się od kilku do kilkudziesięciu procent  
w ramach długości fali promieniowania z zakresu od 400 do 1000 nm. 
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2.9. Podsumowanie 

Za pomocą metody skończonych elementów (FEM) wymodelowano strukturę modową  
w światłowodzie z rdzeniem zawieszonym. W tym celu stworzono prostą geometrię 
odzwierciadlającą wykorzystywany w pomiarach spektroskopowych światłowód 
mikrostrukturalny. Dobrano poprzez serię symulacji rozmiar obszaru symulacyjnego, 
geometrię warstwy idealnie dopasowanej (PML) oraz rozmiar siatki do obliczeń. Otrzymano 
strukturę modową z występującymi na zmianę dubletami (mody zdegenerowane) i singletami. 
Wyznaczono również efektywne współczynniki załamania modów oraz udział mocy modów w 
dziurach w funkcji długości fali i współczynnika załamania ośrodka wypełniającego dziury 
powietrzne.  
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3. Część eksperymentalna 

3.1. Wcześniejsze badania 

W ramach wcześniejszych badań dotyczących światłowodów mikrostrukturalnych 
prowadzonych w Zakładzie Fotoniki realizowano spektroskopię absorpcyjną cieczy 
wypełniających światłowody z rdzeniem zawieszonym [8], [10]. Jako modelowe związki 
barwne wybrano barwniki laserowe. W przypadku roztworów wodnych barwników 
kationowych, obserwowano znaczne zwiększenie sygnału absorpcji w światłowodach 
mikrostrukturalnych. Powodem była adsorpcja molekuł do powierzchni rdzenia światłowodu 
i lokalne zwiększenie stężenia analitu oddziałującego z falą zanikającą. Aglomeracja kationów 
barwnika następowała głównie przy końcu światłowodu zanurzonego w cieczy. 

3.2. Przygotowanie do pomiarów 

Wykonanie mianowanych roztworów oksazyny 

Sporządzono roztwory mianowane barwnika kationowego w etanolu w celu przeprowadzenia 
pomiarów spektroskopii absorpcyjnej w światłowodach z rdzeniem zawieszonym. We 
wcześniejszych badaniach spektroskopowych z barwnikami laserowymi, ze względu na długą 
drogę optyczną i silne oddziaływanie wiązki z analitem, używano roztworów wodnych  
o stężeniach do kilku μM/L. Jako barwnika kationowego użyto soli oksazyny (oxazin 170)  
o masie molowej równej 432 . Aby uzyskać roztwór wyjściowy oksazyny o stężeniu 0,8 μM 

odważono na wadze analitycznej 69 mg barwnika. W skutek kolejnych rozcieńczeń w alkoholu 
etylowym sporządzono roztwory o następujących stężeniach: 7,98 × 10  M, 7,98 × 10  M, 
7,98 × 10  M, 7,98 × 10  M.  

 

Rys. 13 Wzór strukturalny używanej soli oksazyny- oxazin 170. 



25 
 

  

Rys. 14 Oksazyna w formie stałej (a) oraz sporządzone roztwory oksazyny w alkoholu (b). Intensywnie fioletowe zabarwienie 

najbardziej stężonego roztworu oksazyny (푐 = 7,98 ∙ 10 푀), jest efektem silnej fluorescencji oksazyny. 

Dobór światłowodu 

Pomiary spektroskopowe prowadzono w światłowodach z rdzeniem zawieszonym 
wykonanych ze szkła krzemionkowego ze względu na niską absorpcję światła z zakresu 
widzialnego. Z pośród dostępnych światłowodów wybrano światłowód z rdzeniem 
zawieszonym o symetrii osi trójkrotnej i o powierzchni rdzenia równej około 2 μm .  
W przypadku niektórych światłowodów wypełnienie dziur powietrznych cieczą powoduje 
uszkodzenie kruchej struktury mostków. 

3.3. Pomiary przy użyciu światła białego 

Układ eksperymentalny 

Na Rys. 15 przedstawiono schemat układu eksperymentalnego wykorzystanego do badań 
spektroskopowych z wykorzystaniem roztworów oksazyny 170.  

 

Rys. 15 Schemat układu eksperymentalnego do spektroskopii absorpcyjnej. Użyte oznaczenia: S1, S2 – sprzęgacze 

światłowodowe, L1 –  lustro płaskie, O1, O2 – obiektywy mikroskopowe (x60) umieszczone na stolikach mikrometrycznych, 

SCF – użyty w badaniach spektroskopowych światłowód z rdzeniem zawieszonym. 

Światło wyprowadzane z lampy halogenowej za pomocą światłowodu trafia na lustro 
aluminiowe (o wysokich i stałych współczynnikach odbicia dla całego zakresu spektralnego 
użytego promieniowania), za pomocą którego kierowane jest do obiektywu umieszczonego na 
stoliku mikrometrycznym. Stolik mikrometryczny służy do precyzyjnego kierowana wiązki 
skupionego przez obiektyw światła na czoło światłowodu mikrostrukturalnego, 
umieszczonego stabilnie na podstawce stolika mikrometrycznego. Światło odsprzęgane jest  
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z układu za pomocą drugiego obiektywu i skupiane na sprzęgaczu światłowodowym, skąd 
trafia do spektrometru. 

Pomiar widma 

W celu sprzęgnięcia się do rdzenia światłowodu, za sprzęgaczem światłowodowym 
umieszczono kamerę i kontrolując położenie obiektywów względem światłowodów za 
pomocą śrub mikrometrycznych próbowano uzyskać maksimum natężenia światła na wyjściu 
światłowodu. Następnie światło skupiono za pomocą odsprzęgającego obiektywu na 
sprzęgaczu światłowodowym. Po wyjustowaniu położenia obiektywów, na spektrometrze 
rejestrowano dwa widma referencyjne: widmo przy wyłączonej lampie halogenowej (w celu 
wyeliminowania innych źródeł światła w laboratorium) oraz widmo lampy halogenowej.  
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Rys. 16 Zarejestrowano widmo lampy halogenowej po przejściu przez światłowód mikrostrukturalny. 

Po zarejestrowaniu widma referencyjnego, przystępowano do wypełnienia światłowodu 
roztworem badanego barwnika. W tym celu końcówkę światłowodu, znajdującego się przy 
obiektywie sprzęgającym zanurzono w kuwecie wypełnionej roztworem oksazyny (Rys. 17). 
Końcówka pozostawała zanurzona w roztworze oksazyny przez około 15 minut, tak by cała 
długość światłowodu, przy pomocy sił kapilarnych, została wypełniona przez badany roztwór. 
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Rys. 17 Wypełnianie światłowodu mikrostrukturalnego roztworem oksazyny. Czerwoną przerywaną linią zaznaczono 

końcówkę światłowodu. 

Po procesie wypełnienia światłowodu końcówkę ostrożnie umieszczano na stoliku 
mikrometrycznym przed obiektywem sprzęgającym i dostosowano za pomocą śrub 
mikrometrycznych pozycję obiektywu sprzęgającego. Widma transmisyjne rejestrowano  
w różnych odstępach czasowych od zakończenia wypełniania. Po zakończeniu pomiaru 
dokonano pomiaru długości światłowodu, by znormalizować widmo absorbancji względem 
drogi optycznej. 

Dla roztworu oksazyny o stężeniu około 0,8 μM sporządzono serię pomiarów transmisji, 
rejestrowanych w różnych chwilach czasu od wypełniania światłowodu. Wykreślono zależność 
absorbancji, normowanej względem długości światłowodu, w funkcji długości fali dla 
kolejnych pomiarów (Rys. 20). 

Odcięcie końcówki światłowodu 

Ważnym pytaniem, implikowanym przez pracę [10] jest czy w przypadku roztworów 
alkoholowych oksazyny występuje gromadzenie się molekuł oksazyny wzdłuż rdzenia 
światłowodu. Istotnym jest również sprawdzenie czy proces agregacji molekuł oksazyny 
następuje jedynie na początku światłowodu strukturalnego czy w całej jego długości. W tym 
celu weryfikacji tych hipotez ostrożnie obcięto, od strony końcówki zanurzonej wcześniej 
cieczy, centymetrowy fragment światłowodu wypełnionego roztworem oksazyny. Po regulacji 
ustawienia obiektywu sprzęgającego względem światłowodu dokonano pomiaru transmisji. 
Po pomiarze zmierzono długość odciętej końcówki światłowodu w celu dokładnej normalizacji 
sygnału absorbancji. 
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Pomiar w kuwecie 

Dla sporządzonego roztworu oksazyny wykonano również pomiary widma absorpcji z użyciem 
kuwety. Wykorzystany układ eksperymentalny przedstawionego na poniższym schemacie 
(Rys. 18): 

 

Rys. 18 Układ od pomiarów z użyciem kuwety. Użyte oznaczenia: S1, S2 – sprzęgacze światłowodowe, K – kuweta. 

 

Rys. 19 Pomiar widma absorpcji roztworu oksazyny w kuwecie kwarcowej. 

Podobnie jak wcześniej źródłem światła była lampa halogenowa, oświetlającą centymetrową 
kuwetę kwarcową. Światło transmitowane przez kuwetę trafiało przez sprzęgacz 
światłowodowy do spektrometru. W pomiarach dokonano rejestracji widm referencyjnych dla 
pustej kuwety, po czym wypełniano ją roztworem oksazyny i dokonywano rejestracji widma 
transmisji. Pozwoliło to na stworzenie widma absorbancji normowanej do długości drogi 
optycznej i widma te następnie zestawiono z wynikami otrzymanymi w pomiarach z użyciem 
światłowodu mikrostrukturalnego.  
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3.4. Otrzymane wyniki 
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Rys. 20 Widmo roztworu oksazyny w alkoholu rejestrowane w światłowodzie mikrostrukturalnym i w kuwecie. Ujemna 

wartość absorbancji w przypadku krótkich długości fali wynika z dużego zaszumienia sygnału rejestrowanego przez 

spektrometr. 

Na widmie oksazyny wypełniającej światłowód (Rys. 20) widoczne są dwa maksima:  
obecny w okolicach 630 nm pik pochodzący od oksazyny, oraz znajdujący się w zakresie 
podczerwieni (휆 ≈ 920 nm) pik absorpcyjny etanolu. W miarę odparowywania alkoholu 
natężenie piku dla oksazyny nie ulegało zmianie, pik pochodzący od alkoholu, ulega 
stopniowemu, lecz niewielkiemu osłabieniu. Oglądając wypełniony roztworem oksazyny 
światłowodów pod mikroskopem, obserwowano proces odparowywania alkoholu, który ze 
względu na mały przekrój kanałów powietrznych następował w tempie około 1 cm/h. 

Widocznym jest, że odcięcie końcówki światłowodu nie wpłynęło na charakter rejestrowanego 
widma absorpcji. Oznacza to, że w przeciwieństwie do wcześniej uzyskanych wyników [8], 
[10], nie zarejestrowano efektu kumulacji molekuł oksazyny na początku światłowodu. 
Otrzymane wyniki można wyjaśnić brakiem osadzania się oksazyny wzdłuż rdzenia 
światłowodu lub równomierną adsorpcją molekuł oksazyny wzdłuż całego rdzenia 
światłowodu. 

Zachowanie się molekuł oksazyny wyjaśnić można w oparciu o widmo roztworu oksazyny 
rejestrowane w kuwecie kwarcowej. Natężenia maksimów absorpcyjnych względem widma 
rejestrowanego w światłowodzie są inne: pik pochodzący od oksazyny jest kilkukrotnie 
mniejszy, natomiast pik pochodzący od etanolu większy. Wskazuje to na adsorpcję molekuł 
oksazyny wzdłuż całej długości rdzenia światłowodu mikrostrukturalnego, prowadzącą do 
zwiększenia stężenia oksazyny (zmniejszenia zawartości alkoholu) w obszarze fali zanikającej. 
W celu weryfikacji tej hipotezy, planuje się wykonanie zdjęć mikroskopem fluorescencyjnym. 
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Silny sygnał fluorescencji pochodzący od molekuł oksazyny, naniesiony na obraz z mikroskopu 
optycznego, pozwoli na określenie miejsc światłowodu, w których następuje agregacja 
cząsteczek barwnika. 

3.5. Podsumowanie 

W ramach pomiarów spektroskopowych prowadzonych z użyciem światłowodów 
mikrostrukturalnych sporządzono roztwory barwnika laserowego oksazyny w wodzie. Barwnik 
ten wybrano, gdyż we wcześniejszych badaniach realizowanych w Zakładzie Fotoniki [8], [10], 
obserwowano dla jego wodnych roztworów znaczne wzmocnienie sygnału absorbancji 
normowanej na długość drogi optycznej. Powodem było gromadzenie się molekuł oksazyny 
wokół obszaru rdzenia, przy czym proces ten następował jedynie przy końcu światłowodu, 
który umieszczany był w roztworze. Dla sporządzonych roztworów oksazyny w alkoholu 
zebrano widma absorpcji w różnych odstępach od czasu napełniania. Zarejestrowano również 
widmo dla światłowodu z obciętą końcówką oraz rejestrowane w kuwecie kwarcowej. Wyniki 
wskazują, że podobnie jak dla wodnych roztworów oksazyny, następuje adsorpcja molekuł 
oksazyny wzdłuż rdzenia światłowodu, co zapewnia kilkukrotne wzmocnienie sygnału 
absorpcji względem pomiaru dokonanego w kuwecie. Dodatkowo, w przypadku roztworu  
w etanolu, molekuły oksazyny gromadzą się prawdopodobnie na całej długości rdzenia 
światłowodu. 

Różnice przedstawionych powyżej i uzyskanych wcześniej rezultatów wynikać mogą 
zasadniczo z dwóch powodów. Pierwszym z nich jest wykorzystanie innej soli oksazyny  
(w pracy [10] wykorzystano sól oksazyny oxazin 725). Drugim, ważniejszym powodem, jest 
użycie innego rodzaju rozpuszczalnika. W pracy [10] widma absorbancji rejestrowano dla 
wodnych roztworów oksazyny, powyżej (Rys. 20) przedstawiono natomiast wyniki otrzymane 
dla roztworów sporządzonych w etanolu. Zbadanie dynamiki wypełniania światłowodów 
mikrostrukturalnych wodą i etanolem, pozwolić może na wyjaśnienie różnicy w agregacji 
molekuł oksazyny w zależności od użytego rozpuszczalnika. 
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Podsumowanie i wnioski końcowe 

Tematem pracy są symulacyjne i doświadczalne badania własności światłowodów z rdzeniem 
zawieszonym istotnych z punktu widzenia spektroskopii absorpcyjnej. W pracy opisano 
propagację światła w strukturach światłowodowych, mechanizmy propagacji światła oraz 
istotne własności światłowodów mikrostrukturalnych, w tym istnienie fali zanikającej 
penetrującej obszar płaszcza. Za pomocą symulacji metodą elementów skończonych 
wyznaczono strukturę modów poprzecznych w prostym modelu światłowodu z rdzeniem 
zawieszonym, ukazując istotne z punktu widzenia badań spektroskopowych „wyciekanie” 
rozkładów modowych w strukturę dziur powietrznych. Następnie scharakteryzowano 
ilościowo otrzymane wyniki, wyznaczając udział mocy prowadzonej w dziurach w stosunku do 
całkowitej mocy promieniowania w światłowodzie, w zależności od długości fali 
promieniowania i współczynnika załamania substancji wypełniającej dziury powietrzne. W 
ramach badań doświadczalnych zbudowano układ do pomiaru widma absorpcji w 
światłowodach z rdzeniem zawieszonym. Dla sporządzonego roztworu mianowanego 
oksazyny w alkoholu dokonano pomiaru widma absorpcji. Badania spektroskopii absorpcyjnej 
sporządzono również po odcięciu końcówki światłowodu wypełnionego roztworem oksazyny 
oraz przy pomocy kuwety kwarcowej. Wyniki wskazują, że w przypadku roztworów oksazyny 
w alkoholu, na całej długości światłowodu następuje adsorpcja molekuł oksazyny do 
powierzchni szkła. Aglomeracja molekuł oksazyny wzdłuż rdzenia światłowodu, prowadzi do 
lokalnego podwyższenia stężenia molekuł w obszarze fali zanikającej i w konsekwencji 
parokrotnego zwiększenia sygnału absorbancji. Pełne potwierdzenie tej hipotezy wymaga 
dalszych eksperymentów z użyciem mikroskopu fluorescencyjnego. 

Przyszłe badania skupiać się mogą na dalszej charakteryzacji adsorpcji molekuł oksazyny do 
szkła. Ich celem będzie wyjaśnienie różnic w aglomeracji molekuł barwnika w roztworach 
wodnych oraz alkoholowych. Innym projektem badawczym jest realizacja spektroskopii 
absorpcyjnej w układzie dip sensor. W tym celu konieczna jest dalsza modyfikacja układu 
służącego do badania światła odbitego od naparowanego na koniec światłowodu lustra 
metalicznego. 
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