Światłowody z kryształów fotonicznych
Okresowe zmiany współczynnika załamania sa˛ wykorzystane w zwierciadłach
Bragga i w falowodach zbudowanych z kryształów fotonicznych 1 − PCF
(ang. Photonic Cristal Fibre). Zachowanie sie˛ światła w kryształach fotonicznych wykazuje na znaczne podobieństwa w zachowaniu sie˛ elektronów
w „zwykłych” kryształach 2 . Z ważniejszych właściwości kryształów fotonicznych jest wystepowanie
fotonicznego pasma energii wzbronionej3 (ang.
˛
photonic band − gap). Narzuca sie˛ tutaj oczywista analogia do pasmowej
teorii ciała stałego. Podstawy fizyki materiałów z optyczna˛ przerwa˛ energetyczna˛ zostały podane4 w 1987 r. Od tego czasu ukazało sie˛ wiele prac na
ten temat. Zbadano wiele materiałów pod katem
przydatności w budowie
˛
kryształów fotonicznych, np.: półprzewodniki grupy II−VI, III−V i IV,
tlenki, polimery i inne struktury, w tym metaloorganiczne. Bardzo obiecujacym
materiałem okazał sie˛ krzem5 , również porowaty.
˛
Kryształy fotoniczne dzieli sie˛ na jedno-, dwu- i trójwymiarowe.
Oczywiście najprostsza˛ struktura˛ sa˛ fotoniczne kryształy jednowymiarowe. Stanowi je w istocie zwierciadło Bragga złożone z warstw na przemian
o dużym i małym współczynniku załamania o określonej grubości (λ/4).
Zwierciadło Bragga zachowuje sie˛ jak filtr pasmowy: pewne czestotliwości
˛
sa˛ przepuszczane przez strukture,
˛ a pewne nie — sa˛ odbijane.
Zwiniecie
zwierciadła Bragga w rurke,
˛
˛ pod warunkiem istnienia takiej
możliwości, jest realizacja˛ dwuwymiarowego kryształu fotonicznego, który
jest światłowodem z cylindrycznym zwierciadłem Bragga (ang. Bragg fiber)
(rys. IV.23c). Światłowody z „klasycznych” kryształów fotonicznych6 moga˛
być z rdzeniem kwarcowym (ang. silica core fiber, Holey fiber) (rys. IV.23a)
i powietrznym (ang. hollow core fiber, photonic band -gap fiber) (rys. IV.
23b) oraz
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Światłowody należace
˛ do dwu ostatnich grup sa˛ zbudowane z kapilarnych rurek szklanych ułożonych zwykle w układ o symetrii heksagonalnej7 . Technika produkcji włókien PCF polega na ułożeniu kapilar (ok.
1 mm) wokół preta
˛ kwarcowego lub rurki kwarcowej i poddaniu procesowi wyciagania.
Dalsza procedura zwiazana
z zabezpieczeniem światło˛
˛
wodu jest już standardowa. Bez wzgledu
na to, czy rdzeń jest szklany,
˛
czy wypełniony powietrzem traktuje sie˛ go jako defekt w strukturze. Jeśli
wiec
˛ światło wprowadzone do rdzenia nie może sie˛ rozchodzić w strukturze
płaszcza, zatem jest w rdzeniu uwiezione
i w nim propaguje sie.
˛
˛
Kapilary
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Rys. IV.23. Światłowody z kryształów fotonicznych typu Holey z wypełnionym
rdzeniem (a), pustym (b) i typu Bragga (c)

Rozchodzenie sie˛ światła w PCF zależy, miedzy
innymi, od geometrii
˛
układu. Jak wspomnieliśmy, wyróżnia sie˛ dwa typy włókien z kryształów fotonicznych: z rdzeniem i z kanałem powietrznym. Parametry wpływajace
˛
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na właściwości transmisyjne światłowodu to średnica otworów — d i odległość
miedzy
środkami otworów w płaszczu — Λ. Okazuje sie,
˛
˛ że jeżeli Λ jest rzedu
˛
połówki długości fali, to przez taki PCF nie przechodzi fala od dowolnej polaryzacji i dowolnej długości fali8 . Jeżeli odległość miedzy
wewnetrznymi
˛
˛
średnicami kapilar bedzie
porównywalna z długościa˛ fali, to światło prze˛
chodzace
ulegało dyfrakcji, podobnie promienie
˛ przez taki układ bedzie
˛
roentgenowskie przechodzace
˛ przez kryształ.
Jeżeli rdzeń jest szkliwem, to wyróżniamy dwa tryby pracy9 :
1. Jeśli otwory w płaszczu sa˛ małe, wtedy prowadzenie światła jest
możliwe ze wzgledu
˛ na wielkość efektywnego współczynnika załamania rdzenia, który jest wiekszy
niż współczynnik załamania otaczajacej
˛
˛ rdzeń struktury. Przerwy energetyczne wtedy nie powstaja.
˛
2. Jeśli otwory sa˛ duże (d/Λ jest rzedu
promieniowanie
˛ 0.4 lub wiecej)
˛
o określonej stałej propagacji β jest uwiezione
w
rdzeniu
poniewa
ż ze wzgledu
˛
˛
na istnienie energetycznych przerw fotonicznych (ang. photonic band gap
guiding) nie może sie˛ rozchodzić w płaszczu10 . Przy periodycznej strukturze
odbicie światła od płaszcza można rozpatrywać jak odbicie od zwierciadła
Bragga.
Światłowód typu Holey można rozpatrywać jak światłowód skokowy,
przy czym efektywny współczynnik załamania płaszcza jest średnia˛ wartościa˛ współczynnika załamania szkła i dziur. Tutaj struktura periodyczna nie
jest konieczna. W płaszczu musza˛ być dziury w celu obniżenia współczynnika załamania, a ich rozkład w zasadzie może być dowolny11 . Możemy też
zdefiniować efektywna˛ czestość
znormalizowana˛12
˛
Vef =

2πΛ q 2
n1 − n2ef .
λ

Światłowód jest jednomodowy, jeśli Vef jest mniejsze od czestotliwości
od˛
ciecia,
która zależy od konstrukcji światłowodów. Specyfika˛ tych światłowo˛
dów jest to, że ze wzrostem długości fali efektywny materiałowy współczynnik załamania pokrycia maleje. Wynika to stad,
wnikania fali
˛ że głebokość
˛
zanikajacej
˛ promieniowania do płaszcza jest proporcjonalna do długości fali.
Im głebiej
b edzie
wnikać fala, tym wiecej
sie˛ znajdowało w ob˛
˛
˛ dziur b edzie
˛
szarze jej penetracji, co z kolei bedzie
wpływało na zmniejszanie efekty˛
wnego współczynnika załamania. Dzieki
˛ odpowiedniej konstrukcji można
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zbudować światłowód, który jest jednomodowy w szerokim zakresie widmowym13 . Nate˛żenie modu podstawowego maleje monotonicznie z promieniem.
Dyspersja predkości
grupowej może zmieniać sie˛ w dużym zakresie. Dłu˛
gość fali odpowiadajaca
˛ zerowej dyspersji zależy od wymiarów i wielkości
powietrznych otworów, można ja˛ zatem kontrolować. Możliwa staje atem
budowa jedmodowych światłowodów PCF z kontrola˛ dyspersji dla widzialnego i UV widma promieniowania14 . Badania dyspersji pokazały15 , że
możliwa jest realizacja PCF z dużym współczynnikiem dyspersji, z zerem
w kontrolowanej długości fali mniejszej niż dyspersja materiałowa w dużym
zakresie widmowym. Dyspersja falowodowa światłowodów może osiagać
˛
duże wartości ponieważ ∆ może osiagać
duża˛ wartość. Okazuje sie˛ również,
˛
że w pewnych warunkach16 grupowy współczynnik załamania PCF może
osiagn
propagacji światła
˛ ać
˛ wartość 100. Umożliwia to kontrole˛ predkości
˛
w dużym zakresie, co jest ważne w układach optyki zintegrowanej. Właśnie
w optyce zintegrowanej zastosowania moga˛ być najwieksze:
w filtrach opty˛
cznych, dzielnikach światła, sprzegaczach
kierunkowych i innych urzadzeni˛
˛
ach. Jak dotad
tego
kryształy
fotoniczne
wykorzystywane
s
a
najcz
eściej
˛
˛
˛
jako włókna do specjalnych celów.
Drugi rodzaj PCF ma środek rdzenia pusty (światłowody z „pustym”
rdzeniem sa˛ badane od 1999 r.), a struktura otaczajaca
˛ te˛ centralna˛ cześć
˛
z periodycznym współczynnikiem załamania zachowuje sie˛ tak jak zwierciadło Bragga. W tym przypadku nie wystepuje
całkowite wewnetrzne
˛
˛
odbicie, a odbicie fresnelowskie od periodycznej struktury dielektrycznej
(zwierciadło Bragga).
W ogólności włókno może posiadać wielokrotne przerwy fotoniczne,
a to znaczy, że jeśli czestotliwość
światła leży w obszarze przerwy wtedy
˛
nie tworzy ono modu prowadzonego, ponieważ rozchodzi sie˛ w strukturze
płaszcza. Poza zabronionymi czestościami
promieniowanie tworzy mody
˛
prowadzone. Osiagni
˛ eta
˛ tłumienność takich światłowodów jest na poziomie
13
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0.5 dB/km. Centralny heksagonalny otwór funkcjonuje jak rdzeń, a struktura go otaczajaca
˛ − jak płaszcz. Ważna˛ zaleta˛ takich włókien jest to, że
jednomodowy światłowód może mieć duża˛ średnice,
˛ nawet dziesieciokrotnie
˛
wieksz
˛ a˛ niż w konwencjonalnych światłowodach, zatem moc przenoszona w
tym przypadku może być znacznie wieksza
niż w zwykłych falowodach jed˛
nomodowych. Dzieki
˛ temu unika sie˛ efektów nielinowych wywołanych duża˛
moca˛ propagowanego promieniowania.
Naturalnym da˛żeniem badaczy było skonstruowanie trójwymiarowych
kryształów fotonicznych z trójwymiarowa,
˛ szeroka˛ przerwa˛ energetyczna.
˛
Udane realizacje pojawiły sie˛ już w tym stuleciu17 . Tego typu struktury
b ed
˛ a˛ wykorzystane do kontroli propagacji światła bez strat, bez wzgledu
˛
na kierunek propagacji. Dwójłomność PCF uzyskuje sie,
˛ podobnie jak
w przypadku światłowodów innych typów, tzn.przez modyfikacje struktury
płaszcza, np. wprowadzajac
˛ dziury po obu stronach rdzenia18 ..
Właściwości optyczne PCF zwróciły uwage˛ uczonych zajmujacych
sie˛
˛
generacja˛ koherentnego światła białego − superkontinuum i w tej dziedzinie
znalazły one zastosowanie19 . Okazuje sie˛ bowiem, że włókna typu Holey
charakteryzuja˛ sie˛ silnym efektem przesuniecia
fazowego w wyniku samo˛
modulacji fazowej. Również próg wymuszonego rozpraszania Brillouina jest
poważnie obniżony (kilka razy) w stosunku do konwencjonalnych materiałów. Wspomniane wyżej zjawiska nieliniowe odgrywaja˛ duża˛ role˛ w generacji supekontinuum. Wymienimy kilka możliwych zastosowań superkontinuum: szerokopasmowe testowanie urzadzeń
fotonicznych, spektroskopia,
˛
interferometria czy koherentna tomografia optyczna (OCT).
Ciekawe zastosowania moga˛ mieć kryształy fotoniczne w konstrukcjach
o ujemnym współczynniku załamania20 . Sa˛ to tzw. metamateriały (ang.
17
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metamaterials), czy ogólniej materiały lewoskretne
˛ 21 (ang. left-handed material ). Takie materiały w naturze nie istnieja,
˛ chociaż plazma w jonosferze może mieć tego typu właściwości. Wyniki badań nadal nie sa˛ jednoznaczne22 , a eksperymenty przeprowadzano, jak dotychczas tylko w obszarze
mikrofalowym23 .
Mniej egzotyczne zastosowania kryształów fotonicznych w optoelektronice, poza omawianymi wyżej światłowodami to pryzmaty, polaryzatory,
układy do odchylania wiazki,
rezonansowe filtry, przełaczniki
itd.
˛
˛

21
Nazwa: materiały lewoskretne
bierze sie˛ stad,
˛
˛ że w nich dla fali płaskiej iloczyn
~
~ = −~k, przy czym kierunek wektora Poyntinga jest taki sam w obu układach. V. G.
E ×H
Veselago w pionierskiej pracy p.t. The electrodynamics of sustances with simultaneousely
negative values of ε and µ zamieszczonej w Sov. Phys. Usp. 10, 509 (1968) przewidział
takie efekty jak odwrotność konwencjonalnego załamania (promień odbity i załamany
leży z tej samej strony normalnej do powierzchni rozdziału), promieniowania Czerenkowa,
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˛
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