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Materiály s prostorově promměným indexem lomu (metamateriály):
světlo se šíří “neočekávaně”
Komplexní výroba: nezbytná vysoká přesnost prostorového rozložení materiálu
Fixní: není možné měnit optickou odezbu
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T-Matrix

řešení vlnové rovnice pomocí rozvojů do
sférických harmonických funkcí

metoda je přesná, náročná na implementaci

dynamická simulace vývoje řetízků částic

výpočet optických sil

výborná shoda s experimentem

ale

složité vyvozovat z výsledků obecnější závěry

chceme více fenomenologický postup

Modelování
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Jak vypadá efektivní profil indexu lomu?

1 vlákno (tyčka)

2 vlákno s plynulými přechody na hranách

3 Braggova mřížka

4 Gradientní čočka

Modelování



Comsol Multiphysics

Electromagnetic Waves, Beam Envelopes

2D a později 3D

Gaussovský profil intenzity na vstupu

Gaussovský profil indexu lomu
n(x, y, z) =

∆n exp[−(x2 + y2)/(2σ2
r ) − z2/(2σ2

z )] + nmed,
∆n = C(nsph − nmed)a/∆z

Data exportována přes Matlab LiveLink,
vyhodnocení v Matlabu

Modelování
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