
Seria 8 zadań z fotoniki, (3tyg)  (Wzory Airy, struktury warstwowe, falowody) 
ŁĄCZNIE: 44 pkt (33 pkt + 11 pkt elegancji) + 10 pkt bonusowych

Zadania  pomocnicze -   napisz  następujące  funkcje,  z  których  będzie  wygodnie  skorzystać
rozwiązując kolejne zadania. 
1. funkcję obliczającą macierz przejścia dla granicy dwóch ośrodków na podstawie amplitudowych
współczynników  odbicia  i  transmitancji  Fresnela.  Argumentami  funkcji  mogą  być  np.
przenikalności  elektryczne  obu  ośrodków,  a  dla  padania  ukośnego  także  stosunek  wartości
składowej równoległej wektora falowego do liczby falowej ( k y /k 0 ) i polaryzacja (TE lub TM).
Uwaga: większość zadań z serii,  ale nie wszystkie,  wymaga jedynie rozważania padania fali  w
kierunku prostopadłym do granic warstw i można ograniczyć się do tego przypadku.
2.  funkcję  obliczającą  macierz  propagacji  w  warstwie  danego  materiału.  Argumentami  funkcji
mogą  być  np.  znormalizowana  odległość  pomiędzy  płaszczyznami  ( d⋅k 0 ),  współczynnik
załamania materiału znajdującego się pomiędzy nimi oraz dla padania ukośnego wartość składowej
równoległej wektora falowego do liczby falowej k y /k 0 .
3. funkcję obliczającą macierz rozpraszania na podstawie zadanej macierzy przejścia.

Zadanie 1 (3 pkt): Powłoka antyrefleksyjna
Cienka warstwa materiału o współczynniku załamania  n2=√n1⋅n3 i  grubości  d=0.25⋅λ /n2

pełni  funkcję  powłoki  antyrefleksyjnej  na  granicy  powietrza  n1=1 i  szkła  krzemowego
n3=1.46 . Jak zależy współczynnik odbicia R=∣r13∣

2 od współczynnika załamania n2 ? 
Jaki współczynnik odbicia otrzymamy dla powłoki wykonanej z MgF2 ( n2=1.37 )? 

Zadanie 2 (3 pkt)  :   interferencja na cienkiej warstwie, bańce mydlanej, lub interferometr Fabry-
Perot o budowie symetrycznej
Fala o długości  λ i wybranej polaryzacji (TE lub TM) pada pod kątem  θ=0   z ośrodka o
współczynniku  załamania  n1  na  warstwę  o  grubości  d  wypełnioną  ośrodkiem  o
współczynniku  załamania  n2 ,  za  którą  ponownie  znajduje  się  ośrodek  o  współczynniku
załamania  n1 .  Granice  pomiędzy  ośrodkami  są  płaszczyznami  równoległymi  do  siebie,  a
kierunek padania fali  jest  do nich prostopadły.  Oblicz współczynnik transmitancji  natężeniowej
T=∣t13∣

2  oraz odbicia R=|r13|
2 dla tego układu i przedstaw  graficznie w funkcji długości fali

dla przypadków  n1>n2 i  n2>n1 oraz dla n1=1,n2=0.18+3.44 i  (cienka warstwa złota dla
λ=633nm ).

Zadanie 3 (3 pkt):     Tunelowanie optyczne
W poprzednim zadaniu  przyjmij,  że  n1=1.45 , n2=1 i  kąt  padania  θ>θcrit=asin(n2/n1) (co
wymaga  przeprowadzenia  obliczeń  dla  padania  ukośnego)  i  oblicz  dla  wybranej  polaryzacji
T=∣t13∣

2  oraz R=|r13|
2  w funkcji grubości R=|r13|

2 ?

Zadanie 4 (3 pkt): Fabry-Perot z ośrodkiem czynnym – rezonator, powstawanie akcji laserowej
Rozważmy układ rezonatora składający się z dwóch zwierciadeł DBR o wysokich współczynnikach
odbicia r 1 , r2∼±0.9958 ustawionych  równolegle  do  siebie  w  odległości  d .  Niech
współczynnik załamania ośrodka pomiędzy zwierciadłami będzie równy n=1−iα . Załóżmy, że
w ośrodku tym następuje wzmocnienie ( α>0 , przy zależności pól od czasu ∝exp(−iω t ) ).
Wykaż,  że  współczynnik  transmitancji  natężeniowej  całego  układu  (i)  może  być  większy  od
jedności  T >1 ,  (ii)  może  być  nieskończony  T=∞ .  Nieskończona  wartość  oznacza  w
praktyce,  że  dowolnie  małe  wzbudzenie  układu (przez  np.  pojedynczy  foton)  pozwoli  uzyskać
bardzo duże natężenie na wyjściu układu, ograniczone jednak czynnikami nie objętymi powyższym
modelem (np. ograniczoną energią dostarczaną do układu, a potrzebną do uzyskania wzmocnienia).



Wskazówka: wzmocnienie w rezonatorze następujące w trakcie pełnego pojedynczego przebiegu
światła w obu kierunkach powinno równoważyć wypromieniowaną energię tj.  ∣r1⋅r2∣=e

−2αdk0 .
Pozostaje pytanie, jak dobrać długość rezonatora?

Zadanie 5 (3 pkt): Zwierciadło Bragga (DBR)– najprostszy kryształ fotoniczny
Wielowarstwa  złożona  z  warstw  wykonanych  naprzemiennie  z  dwóch  materiałów  o  różnych
współczynnikach załamania ni oraz grubościach d i tak dobranych, że droga optyczna w każdej
warstwie  jest  równa  d i⋅ni=λ/4  może  pełnić  rolę  zwierciadła  o  dowolnie  wysokim
współczynniku  odbicia.  Z  ilu  par  warstw  o  współczynnikach  załamania  n1=3.5 ,  n2=3
powinno składać się zwierciadło,  aby jego współczynnik odbicia dla padania prostopadłego był
równy R=|r|2

≥0.995 .

Zadanie 6 (3 pkt): Rezonansowe tunelowanie – przezroczyste metale
Tunelowanie przez układ 2 barier (np. transmisja światła przez 2 cienkie warstwy metalu, lub 2
cienkie  warstwy  ośrodka,  na  granicy  którego  następuje  całkowite  wewnętrzne  odbicie)  może
zachodzić  w  ogóle  bez  odbić  i  jeśli  nie  występuje  absorpcja  to  współczynnik  transmitancji
natężeniowej  T=1 . Podobny układ, wielokrotnie powielony i ustawiony w szereg może mieć
łącznie  znaczną  grubość  (znacznie  większą  od  długości  fali).  Możliwe  jest  dzięki  temu
np. uzyskanie  „przezroczystego  metalu”  tzn.  przezroczystego  materiału,  składającego  się  w
znacznym stopniu z metalu.
Rozważ transmisję  światła  przez dwie cienkie warstwy srebra  d Ag=15nm , dla  długości  fali
λ=633nm , nAg=0.059+4.281i . Jaka jest zależność współczynników odbicia i transmitancji

od odległości pomiędzy warstwami? Co zmieni się gdybyśmy mieli do czynienia z doskonałym
przewodnikiem (np. nAg=4.281i )?

Zadanie 7 (3 pkt):  kryształ fotoniczny z defektem – filtr interferencyjny
Rozważmy zwierciadło Bragga złożone z 22,5 par warstw o współczynnikach załamania n1=3.5
i n2=3 otoczone powietrzem. Wyznacz widmo odbiciowe lub transmisyjne dla kierunku padania
prostopadłego (zależność współczynnika odbicia/transmitancji natężeniowej od długości fali) dla tej
struktury.  Następnie  przeanalizuj  wpływ  zmiany  szerokości  środkowej  warstwy  na  uzyskane
widmo.  Jak  interpretować  powstanie  wąskiej  linii  widmowej  w  obszarze  objętym  fotoniczną
przerwą wzbronioną. Jakie zastosowanie może mieć uzyskana struktura?

Zadanie 8 (BONUS 5 pkt): szerokopasmowa powłoka antyrefleksyjna
Załóżmy, że chcemy wykonać powłokę antyrefleksyjną na granicy materiałów o współczynnikach
załamania  n1 i  n2 oraz,  że  dysponujemy  materiałami  o  dowolnych  współczynnikach
pośrednich n1<ni<n2 .
Rozważ  wielowarstwę  złożoną  z  N  warstw  pomiędzy  ośrodkami  zewnętrznymi,  o
przenikalnościach elektrycznych zmieniających się zgodnie z postępem geometrycznym pomiędzy
ϵ1=n1

2 a  ϵ2=n2
2 i  o  grubościach d i=0.25⋅λ0/ni .  Wykreśl  widmo  odbiciowe  R(λ) dla

0.5λ0<λ<5λ .

Zadanie 9 (3 pkt): absorber elektromagnetyczny
Rozważmy  (dość  teoretycznie)  strukturę  składającą  się  z  zawieszonej  w  powietrzu
kilkunanometrowej  warstwy metalu  w odległości  ok.  d=λ/ 4 od bardzo  (tzn.  nieskończenie)
grubej  powierzchni  tego  samego  metalu.  Załóżmy,  że  metalem jest  chrom,  a  λ=633 nm,  (
nCr=3.34+4.27 i ).  Wyznacz  zależność  współczynnika  odbicia  od  grubości  cienkiej  warstwy

chromu. Powtórz obliczenia, nieznacznie zwiększając grubość  d .



Zadanie 10 (3 pkt)  :   struktura modowa falowodu planarnego
Wykreśl zależność współczynnika odbicia od warstwy dielektryka o współczynniku załamania n
otoczonego powietrzem, w funkcji k0⋅d  i β/k0 , gdzie k0  jest liczbą falową w próżni, β

składową wektora falowego równoległą do brzegu warstwy, a  d grubością warstwy). Wykres
sporządź  dla  wybranej  polaryzacji  (TE  lub  TM)  dla  zakresu  wartości  1≤β/k0≤n .  Określ
orientacyjnie  (na  wykresie)  położenia  punktów  odpowiadających  modom  falowodu.  Czy  na
podstawie wykresu można określić efektywny współczynnik załamania modów?

Zadanie 11 (3 pkt): struktura modowa falowodu dwurdzeniowego
Wykreśl zależność współczynnika odbicia  od dwóch blisko położonych równoległych do siebie
warstw dielektryka o współczynniku załamania  n  otoczonych powietrzem, w funkcji k0⋅d  i
β/k0 ,  gdzie k0  jest  liczbą falową,  β składową wektora  falowego równoległą do brzegu

warstwy, a d grubością warstwy).  Wykres sporządź dla wybranej polaryzacji (TE lub TM) dla
zakresu wartości 1≤β/k0≤n . Przedyskutuj różnice w stosunku do struktury modowej zwykłego
falowodu planarnego.

Zadanie 12 (3 pkt): fotoniczna przerwa wzbroniona
Powtórz poprzednie zadanie dla większej, ale skończonej, liczby periodycznie ułożonych warstw,
dla  zakresu  0≤β/k 0≤1 .  Przedyskutuj  znaczenie  fizyczne  różnych  obszarów  na  powstałym
wykresie.

Zadanie 13 (BONUS 5 pkt): odbicie „wszechkierunkowe” (ang. omnidirectional) Bragga 
Powtórz poprzednie zadanie dla zwierciadła Bragga z warstwami o współczynnikach załamania
n1=1.7 ,  n2=3.4 .  Zauważ,  że dla  fali  o długości  Bragga,  fotoniczna przerwa wzbroniona

powstaje dla wszystkich wartości składowej wektora falowego β<k0 . Jak można wykorzystać tę
właściwość struktury?


