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Przerwa fotoniczna PBG (ang. Photonic Bandgap) jest
optycznym odpowiednikiem wystpujcych w póprzewodnikach pasm wzbronionych[1÷3]. Pojawianie si pasm spowodowane jest wystpowaniem dyfrakcji Bragga na periodycznej
strukturze dielektrycznej o staej sieci zblionej do dugoci
wiata. Przerwa fotoniczna okrela zakres dugoci fali,
dla których wiato nie moe si rozchodzi – dla tego zakresu struktura jest idealnym zwierciadem [1÷7]. Efekt ten
wykorzystuje si w wiatowodach fotonicznych poprzez
wykonywanie struktur zarówno szklano-powietrznych jak
i dwuszklanych z centrycznym obszarem zaburzajcym periodyczno sieci. Zabieg ten prowadzi do lokalizacji wiata
odbitego od periodycznej struktury w defekcie – co pokazano
na trzech przykadach struktur wókien PCF (ang. Photonic
Crystal Fibers)[4,5] wykonanych w ITME (Rys. 1).
Rozchodzenie si wiata w dielektrycznych strukturach
periodycznych zalene jest od ich geometrii. Dziki elastycznoci w projektowaniu takiej struktury (róna rednica elementów sieci i rodzaj ich rozmieszczenia: 1D, 2D, 3D, wielko wspóczynnika wypenienia) mona uzyska kontrol
nad jej waciwociami transmisyjnymi [6÷11]. Otrzymujemy
w ten sposób cay wachlarz potencjalnych moliwoci projektowania i zastosowania krysztaów fotonicznych. W zwizku
z postpem technologicznym jaki si dokona, podjto próby
wytworzenia rozlegych struktur z przerw fotoniczn z myl
o ich zastosowaniach jako ltry optyczne. Stosowane obec-

nie ltry interferencyjne (tj. odbiciowe) pracuj w wskich
przedziaach dugoci fal, podczas gdy materia zachowujcy
cechy krysztau fotonicznego z przerw wzbronion moe
teoretycznie pracowa dla zdecydowanie szerszego zakresu
promieniowania zalenie od szerokoci przerwy fotonicznej.
Dlatego te materia o rozlegej (tj. rzdu kilku mm2) strukturze dwuszklanej o okrelonym kontracie wspóczynników
zaamania wiata i o dobranej rednicy elementu sieci
d i staej sieci moe stanowi znakomity ltr odbiciowy
w technikach laserowych i diagnostyce biomedycznej.
W artykule prezentujemy osignity w cigu ostatnich dwóch lat postp w dziedzinie wytwarzania struktur
dwuszklanych z przerw wzbronion, a take koncepcj
rozwoju podobnych materiaów stosowanych jako filtry
i zwierciada.

Wytwarzanie struktur dwuszklanych

Aby wykona struktur dwuszklan naley sporzdzi
preform o makrostrukturze w proporcjach pozwalajcych
uzyska docelowe parametry mikrostruktury fotonicznej tj.
sta sieci okrelajc odlego midzy elementami sieci,
rednic elementu sieci d oraz rodzaj symetrii krysztau m
[6, 7, 11÷16]. Tworzc odpowiedni konguracj uzyskuje
si okrelone wasnoci propagacyjne takie jak: ograniczenie
tumiennoci, modowo, struktur pasmow, dyspersj
i dwójomno itp. Projektowanie wasnoci optycznych
odbywa si na drodze modelowania FDTD (ang. Finite Difference Time Domain) [17] i baz biortonormalnych BBM (ang.
Biortonormal Basis Method) [18] oraz innych metod wektorowych [19]. Wynikiem modelowania
jest uzyskanie diagramów fotonicznej
struktury pasmowej oraz wygld
propagowanych modów. Obliczenia
pozwalaj ustali, dla jakich parametrów geometrycznych struktury przy
okrelonej przenikalnoci dielektrycznej elementu sieci i matrycy moliwe
jest uzyskanie poszukiwanych wasnoci optycznych. Z punktu widzenia
a)
b)
c)
technologii wytwarzania konieczne
Rys. 1. Uwizienie odbitego wiata w rdzeniu: a) w strukturze SOHO d  3,9 m,
  6,4 m – wiato pomaraczowe; b) w strukturze ACSC, d  3,9 m,   7,5 m,
jest zatem ksztatowanie linioweDR  4,0 m – wiato czerwone; c) w strukturze ACSC, d  4,1 m,   8,0 m,
go wspóczynnika wypenienia d//
DR  2,0 m – wiato zielone
w szerokim zakresie oraz moliwo
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doboru szkie zalenie od wymaganego
kontrastu wspóczynnika zaamania wiata midzy elementem sieci a matryc.
Niekiedy we wóknie
fotonicznym konieczne jest dodanie kolejnych warstw struktury
periodycznej wokó
rdzenia oraz dobór
Rys. 2. Schemat procesu wytwarzania struktury dwuszklanej: (a) preforma zbudowana z dwuszklanych
rozmiaru rednicy
prcików uo onych w struktur heksagonaln , (b) tworzenie si struktury poredniej w czasie wstpnego
rdzenia DR.
przetwarzania, (c) ostateczna struktura fotoniczna o okrelonym liniowym wspóczynniku wypenienia d/
Technologia stoi symetrii m = 3
sowana w naszej
pracowni umoliwia
wytwarzanie szeregu struktur, w tym dwuszklanych
[8,10,12÷16]. Polega ona na wytworzeniu odpowiednich
prcików szklanych i ukadaniu ich w mozaik, któr nastpnie przeciga si przez piec wiey do wykonywania
wiatowodów i kompozytów szklanych. Sposób ukadania
i przetwarzania takiej mozaiki przedstawiono na Rys. 2.
Dobierajc proporcje midzy rdzeniem a paszczem pojedynczych prcików, mona uzyskiwa dane parametry
struktury (Rys. 3).
Rys. 4. Ukadanie struktury metod naprzemienn

Rys. 3. Zasada doboru proporcji prcika

Zmiana gruboci warstwy szka zewntrznego np. NC-21
wpywa na wspóczynnik wypenienia d/ makrostruktury preformy, z której jest wykonywane wókno. Dziki temu moliwe
jest pynne manipulowanie parametrami geometrycznymi
tworzonej struktury. Dodatkowo mona stosowa metod
polegajc na ukadaniu naprzemiennym dwóch (lub wicej)
rodzajów szklanych prcików. Staa sieci zaley w tym

przypadku od rednicy prcika ze szka wybranego na matryc wókna (Rys. 4).
Do tak wykonywanych preform mona take wprowadza
kapilary, które po procesie przetwarzania utworz powietrzne
mikrokanaliki. Na Rys.5 przedstawiono trzy przykadowe
struktury wókien PCF wykonane dwoma omówionymi powyej sposobami o matrycy ze szka NC-21 i elementach
sieci ze szka F2.
Na Rys. 5a wida nieznaczn deformacj paszcza
fotonicznego oraz brak ostrych granic midzy orodkiem,
z którego wykonano elementy sieci a matryc (szkem rdzeniowym). Zasza tu dyfuzja. Pozostae, okoo 3,8x wiksze od
pierwszej struktury Rys. 5b i c maj elementy sieci zblione
ksztatem do gwiazdek. Jest to wynik oddziaywania twardszego w czasie przetwarzania szka matrycy, ze szkem

Rys. 5. Periodyczne struktury dwuszklane uzyskanych w ITME wókien PCF-PBG: (a) struktura uzyskana metod zaprezentowan na Rys.2 i 3; (b) struktura uzyskana metod ukadania naprzemiennego dwóch rodzajów prcików szklanych; (c)
struktura powstaa z preformy wykonanej z prcików uo onych naprzemiennie, z kapilar w czci centrycznej [13÷16]
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elementów paszcza fotonicznego.
Nie jest tu widoczne rozmycie na
granicy szkie.

Szko fotoniczne – nowy
materia o strukturze
periodycznej
Jak dotd krysztay fotoniczne
Rys. 6. Periodyczna struktura dwuszklana jako analogia struktury powietrzno-szklanej
dwuwymiarowe wykonuje si jedynie
wókna PCF (na zdjciu po prawej wiatowód fotoniczny wykonany przez US Naval
w postaci niezbyt rozlegych cienkich
Research Laboratory z zaznaczonymi obszarami szklanymi i powietrznymi)
warstw tworzonych metodami litogracznymi i w formie rónorodnych wiatowodów fotonicznych
Stosowane szka
wykonywanych metodami podobnymi do opisanych wczeniej. Wieloletnie dowiadczenia w dziedzinie wytwarzania
Przeprowadzone symulacje wskazuj na istotn rol
wiatowodów konwencjonalnych oraz PCF i elementów
doboru waciwej pary szkie optycznych przy tworzeniu
optyki wóknistej spowodoway podjcie przez nasz zespó
tego typu struktur. Gównym ograniczeniem jest dobranie
prac nad wykonaniem nowego materiau objtociowego
ze wzgldu na wasnoci lepkociowe i temperaturowe.
o strukturze periodycznej (Rys. 6). Metoda, jak opracoUkazane na Rys. 5 struktury PCF wykonano ze szka oowano i postanowiono przetestowa, zostaa oceniona jako
wiowego F2 (nD = 1,619) wytwarzanego przez rmy SCHOTT
potencjalnie uyteczna do wytwarzania dwuwymiarowych
i CORNING oraz boro-krzemianowego szka wytopionego
objtociowych krysztaów fotonicznych o rozmiarach poprzecznych rzdu 1x1 mm i dugoci powyej 0,5 mm.
a)
Wedug wiedzy autorów dotychczas nie wykonywano na
wiecie objtociowych krysztaów fotonicznych o porównywalnych rozmiarach.
Spodziewamy si, e nowy materia optyczny bdzie
posiada wasnoci m.in. takie, jak przerwa wzbroniona oraz
szczególne wasnoci dyspersyjne w obszarach widma zblionych do przerwy wzbronionej pozwalajce na uzyskanie
efektu superpryzmatu [20÷23]. Dziki tym wasnociom
materia ten moe znale  zastosowanie jako ltry optyczne
oraz elementy multiplekserów dla zmiennej dugoci fali.

Symulacje
W celu analizy moliwych do otrzymania pasm wzbronionych w dwuszklanych strukturach o rónych parametrach
materiaowych i geometrycznych, przeprowadzono modelowanie struktur ze szczególnym uwzgldnieniem struktur
o niewielkim w porównaniu do ukadu szko-powietrze
kontracie. W tym celu uyto wasne programy oparte na
nastpujcych metodach obliczeniowych:
– oprogramowanie Zakadu Optyki Informacyjnej Wydziau
Fizyki UW oparte na metodzie fal paskich PWM (ang.
Plane Wave Expansion Method)
– EMMOS oprogramowanie Zakadu Optyki Informacyjnej
Wydziau Fizyki UW oparte na metodzie baz biortonormalnych (ang. Biortonormal Basis Method)
– EMFIDES oprogramowanie Optyki Informacyjnej Wydziau Fizyki UW oparte na metodzie przyrostów sko czonych
w dziedzinie czasu FDTD (ang. Finite Difference Time
Domain Method)
Wyniki tych oblicze zaprezentowano na Rys. 7 i 8.
Obecnie, ze wzgldów technologicznych moliwe jest
uzyskanie znacznie niszych n. Przeprowadzone obliczenia wskazuj jak bardzo cechy materiaowe i geometryczne
wpywaj na pojawianie si pasm wzbronionych.
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b)

Rys. 7. Diagramy pasm fotonicznych dla struktur dwuszklanych o n = 0,36 o symetrii heksagonalnej (m = 3) o staej
sieci  = 2 m i liniowych wspóczynnikach wypenienia:
a) d/ = 0,75, b) d/ = 0,81
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Rys. 8. Diagramy pasm fotonicznych dla struktur dwuszklanych o n = 0,23, symetrii heksagonalnej (m = 3) i liniowych wspóczynnikach wypenienia: a) d/ = 0,75, b) d/ = 0,40, c) d/ = 0,44 oraz d) d/ = 0,50

w pracowni szkie ITME o symbolu NC-21 (nD =
Skad tlenkowy [%mas.]
Symbol szka
1,533). Transmisj spektraln szkie zaprezenPbO
Li2O Na2O
K2O As2O3
SiO2 Al2O3 B2O3
towano dla próbek o gruboci 5 mm na Rys.
F2
45,7
45,5
3,5
5,0
0,8
9; skad tlenkowy tych szkie przedstawiono
w Tabeli 1.
NC-21
55,0
1,0
26,0
3,0
9,5
5,5
0,8
Zalet tej pary szkie jest dobre dopasowanie
Tabela 1. Skad tlenkowy szkie na struktury fotoniczne
wspóczynników rozszerzalnoci termicznej (F2
- 20-300 = 94·10-7 K-1; NC-21 - 20-300 = 82·10-7 KJak wida dla struktur o n = 0,086 dla wymienionych
1
), co gwarantuje trwao struktury w czasie. Szka mona
liniowych wspóczynników wypenienia czciowa przerwa
wspólnie przetwarza w temperaturze okoo 700oC ze wzglfotoniczna istnieje.
dów lepkociowych (Rys. 10). Jednake szka te róni si
Do dalszych bada wytypowano równie drug par
midzy sob o 70oC temperaturami „zaoblenia i pókuli” oraz
szkie wytopionych w ITME o symbolach: Zr-3 i SK222.
o 230oC temperatur „rozpynicia”. Dla struktur o elemenS to szka o wasnociach zaprezentowanych w Tabeli 2.
tach nie wikszych ni 1 m zaczyna mie to znaczenie.
Posiadaj one wikszy kontrast wspóczynnika zaamania
Pojawiaj si deformacje (zmiana ksztatu elementów sieci,
wiata ni poprzednia para szkie ( n = 0,089). Wspólne
zmiana wielkoci oraz dyfuzja na granicy matryca i element
przetwarzanie ze wzgldów lepkociowych jest moliwe od
paszcza (Rys. 5a).
temperatury okoo 660oC (Rys. 14). Szka te nie nadaj si
Para wymienionych szkie posiada stosunkowo du
do wytwarzania wiatowodów, gdy posiadaj znacznie
rónic wartoci wspóczynnika zaamania wiata w zakresie
gorsze wasnoci transmisyjne ni poprzednia para. Dla
wiata widzialnego (Rys. 11).
objtociowych krysztaów fotonicznych nie jest to krytyczne
Odpowiedni kontrast midzy szkami jest niezbdny
ze wzgldu na ich Z-owe wymiary docelowe.
do uzyskania dyfrakcji bragowskiej przy rozsdnych pod
wzgldem technologicznym wartociach d/ . W ramach
Próby technologiczne wykonania rozlegych
prowadzonych prac przetestowano istnienie pasm wzbroniodwuszklanych struktur periodycznych
nych dla wybranej pary szkie. Na Rys.12 i 13 przedstawiono
wyliczone metod baz biortonormalnych diagramy stanów
Przetestowane numerycznie struktury F2/NC-21 (Rys. 12
fotonicznych struktur dla dwóch rónych liniowych wspói 13) odbijaj na poziomie szka matrycy NC-21 (nD = 1,533)
czynników wypenienia d/ : 0,5 i 0,4.
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wykonano z nich kryszta o 166421 elementach sieci o rednicy cakowitej 478 m – co
odpowiada powierzchni ~0,178 mm2. Parametry
uzyskanego krysztau Zr-3/SK222: staa sieci
 1110 nm, d  749 nm (Rys. 16).
Wykonana struktura posiadaa deformacje,
które stanowiy szacunkowo 20% powierzchni
cakowitej. Gównie byy to uskoki, zaburzenia
staej sieci , nieliczne mikrootworki oraz spaszczenia elementów sieci (Rys. 17). Powane
wady stanowiy 15% powierzchni cakowitej
struktury na Rys. 18.
Opracowana technologia z duym prawdopodobie stwem umoliwi po jej dalszym
rozwiniciu wykonanie dwuszklanych rozlegych
struktur o ograniczonych przypadkowych zaburzeniach geometrycznych i stwarza szans na
tworzenie bardziej zaawansowanych struktur.

Podsumowanie

Rys. 9. Transmisja spektralna szkie F2 i NC-21

Rys. 10. Krzywe lepkociowe szkie F2 i NC-21

wiato o dugoci powyej 630 nm i mog
stanowi potencjalnie ltr odbiciowy od tej dugoci. Niestety, testy technologiczne pokazay,
i wykonanie rozlegych struktury o zblionych
parametrach geometrycznych ze szkie F2
i NC-21 jest trudne ze wzgldu na zachodzc w trakcie procesów przetwórczych dyfuzj
(Rys. 15). Jak wida na zdjciu SEM elementy
sieci ulegy lekkiemu „spaszczeniu”.
W ramach bada podjto te próby wytworzenia struktury dwuszklanej ze szkie nieco
lepiej dobranych pod wzgldem dyfuzyjnym:
Zr-3 i SK222. Stosujc t sam technologi
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Rozwój technologii pozwala na wytwarzanie
nowych materiaów o wasnociach niespotykanych w przyrodzie lub naladujcych przyrod.
Poznanie zjawisk wystpujcych w strukturach
periodycznych przyczynio si do wytworzenia krysztaów fotonicznych o interesujcych
wasnociach modykujcych fale elektromagnetyczne i metamateriaów o ujemnym wspóczynniku zaamania wiata. Przetestowano
now metod wytwarzania rozlegych dwuwymiarowych krysztaów fotoniczych, na które
jest zapotrzebowanie[23]. Przy wytwarzaniu tych materiaów
istnieje zagroenie pojawiania si niebezpiecznych procesów
dyfuzji jonów i krystalizacji szka przy wielokrotnych procesach integracji i przeskalowywa . Ilo i wielko elementów
sieci wpywa na ilo koniecznych procesów przetwórczych.
Parametry struktury d i d/ równie mog ulega powanym
przypadkowym zaburzeniom w trakcie tych procesów. Dlatego w dalszej perspektywie przewidujemy doskonalenie
tej metody.
Inne nie fotoniczne materiay o duym stopniu integracji
wykonane pokrewn metod przedstawiono na Rys.19.
Zespó nasz ma równie osignicia w dziedzinie wytwarzania metamateriaów – periodycznych struktur szklanometalowych (Rys. 20).

Rys. 11. Zale no wspóczynnika zaamania wiata n od dugoci wiata
dla szkie F2 i NC-21

NAUKA, TECHNOLOGIA

Zr3/XV
1.609

Wspóczynnik zaamania wiata nD
Liniowy wspóczynnik rozszerzalnoci cieplnej
20÷300oC [10-7K-1]
20÷450oC [10-7K-1]

Kolejne prace oraz zdobyte ju
dowiadczenie
pozwol na rozwiSK222
janie tej technologii, a w dalszej
1.520
perspektywie wytworzenie nowego
typu mikrostrukturalnego materiau
84.0
optycznego, tzw. szka fotoniczne89.0
go (ang. Photonic Glass). Materia
ten mimo posiadania wewntrznej
542
nanostruktury, bdzie mona
610
poddawa klasycznej obróbce szliersko-polerskiej, jak jednorodne
szko. Pozwoli to na wykonywanie
elementów optyki objtociowej
700
z wbudowanym filtrem, odpor820
nych na wysokie temperatury
950
i pozwalajcych na transfer wysokich energii. Dla niektórych
przedziaów dugoci padajcego
wiata materia ten bdzie odbija
wiato o dowolnej polaryzacji i padajce
z dowolnego kta. Poniewa propagacja
obydwu modów TE i TM jest w krysztale
niezalena, pen przerw uzyskuje si tak
dobierajc parametry struktury krysztau,
aby czstoci wzbronione obu modów
naoyy si na siebie. Wpyw na pooenie
przerwy fotonicznej maj nie tylko wspóczynniki zaamania materiaów, z których
skada si kryszta, ale równie rodzaj
symetrii sieci oraz stosunek ilociowy
materiaów tworzcych sie. Wykonanie
zaprojektowanej struktury takiego materiau wymaga penego zoptymalizowania
procesu wytwórczego.

SZKO

WASNOCI

dla zakresu:
89.7
94.5

Temperatura transformacji Tg [oC]

581

Dylatometryczna temperatura miknicia DTM [oC]

644

Temperatury charakterystyczne w mikroskopie grzewczym Leitz’a
Temperatura [oC]:
- zaoblenia si próbki
- przybrania ksztatu kuli
- przybrania ksztatu pókuli

680
790
865

Tabela 2. Podstawowe wasnoci szkie Zr-3 i SK222

Podzikowania
Rys. 12. Pasma wzbronione dla struktury F2/NC-21o d/ = 0,5

Autorzy pragn podzikowa zespoowi ZOI (UW), a zwaszcza dr R. Buczy skiemu i dr R. Kasztelanicowi, za pomoc
i owocn wspóprac w zakresie modelowania numerycznego periodycznych
struktur dwuszklanych.
Prac wykonano w ramach realizacji
tematu statutowego ITME na rok 2007 we
wspópracy z Uniwersytetem Warszawskim Wydz. Fizyki (Zakad Optyki Informacyjnej). Niektóre prezentowane wyniki
osi gnito realizuj c grant MNII 3 T11B
072 30, COST 299 oraz w ramach Sieci
Doskonaoci NEMO i METAMORPHOSE w 6 PR UE, a tak e grantu KBN Nr
3T08A08127 i prac statutowych ITME na
rok 2005. Wyniki symulacji uzyskano przy
wykorzystaniu zasobów komputerowych
Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego (ICM) Uniwersytetu
Warszawskiego.

Rys. 13. Pasma wzbronione dla struktury F2/NC-21 o d/ = 0,4
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Rys .20. Struktura preformy poredniej szklano-metalowego
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d = 0,8÷2,0 m,   5,1 m (b); rozkad promieni drutów w krysztale o boku 125 m z dopasowan krzyw Gaussa (c) [24]
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