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Ciele dizertačnej práce 
  
 Hlavnou myšlienkou dizertačnej práce bolo vytvorenie metodík experimentálnych 
meraní pre diagnostiku a optickú charakterizáciu povrchových difrakčných štruktúr najmä 
typu 2D fotonických kryštálov. 
Ciele dizertačnej práce možno zhrnúť do nasledovných bodov: 
 

1. Ideové návrhy a realizácie experimentov umožňujúcich vizualizáciu Brillouinovej 
zóny 2D difrakčných štruktúr snímaním difrakčných obrazcov. Určenie parametrov 
planárnej geometrie periodickej mikroštruktúry 2D fotonických kryštálov využitím 
retroreflexnej spektroskopie svetla difragovaného na povrchu. Analýza limitných 
možností difrakčných meraní. 

 
2. Štúdium možností využitia svetla na diagnostiku a testovanie štruktúr 2D fotonických 

kryštálov z hľadiska:  
a. pásmovej štruktúry fotonického kryštálu 
b. analýzy možnosti spoľahlivejšej identifikácie štruktúry radiačných módov 

z nameraných uhlovo rozlíšených spektier 
c. analýzy vzájomného vzťahu spektrálnej odozvy 2D fotonického kryštálu 

v nultom a prvom ráde difrakcie 
d. analýzy potenciálnych možností využitia azimutálnych uhlovo rozlíšených 

spektier radiačných módov 2D fotonických kryštálov na experimentálne 
vyhodnotenie equifrekvenčných kriviek a smerov šírenia sa svetla v planárnom 
vlnovode kryštálu. 

 
3. Numerické modelovanie pásmovej štruktúry meraných vzoriek fotonických kryštálov 

a testovanie vlastností softvérových prostriedkov založených na metóde RCWA. 
 
4. Vzájomné porovnanie experimentálnych výsledkov získaných metodikou merania 

uhlovo rozlíšených spektier radiačných módov 2D fotonických kryštálov s výsledkami 
numerického modelovania pásmovej štruktúry pomocou RCWA metódy.  
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Úvod 

Fotonické difrakčné štruktúry reprezentujú širokú oblasť perspektívnych optických 
prvkov s predpokladaným značným aplikačným potenciálom. Z praktického hľadiska sa tu 
otvára oblasť pre vývoj optických a optoelektronických prvkov pre využitie v oblasti 
optoelektroniky, telekomunikácií i meracej techniky. Dnes sa navrhuje implementácia 2D 
štruktúr do optoelektronických prvkov, ako sú napr. elektroluminiscenčné diódy (LED) 
a polovodičové lasery. Použitie takýchto 2D štruktúr napr. v laseroch poskytuje väzby módov, 
ktoré sú pri štandardných laseroch nedosiahnuteľné. Takto možno realizovať laserové zdroje 
vyznačujúce sa jednomódovosťou vo veľkom rozsahu výkonov. Využitie difrakčných 
povrchových štruktúr pri svetelných zdrojoch LED s povrchovou emisiou zabezpečuje veľmi 
malé divergenčné uhly. Podobné zariadenia nachádzajú použitie aj pri konštrukcii planárnych 
optických senzorov na meranie rôznych fyzikálnych veličín ako sú napr. tlak, teplota, dĺžková 
dilatácia a pod. 

V súčasnosti sa využívajú rôzne technologické postupy prípravy najmä planárnych 
fotonických štruktúr napr. priame tvarovanie laserovým zväzkom, holografická, elektrónová 
a iónová litografia. Keďže javy difrakcie a šírenia sa svetla v takomto vlnovode sú spravidla 
značne komplikované, je potrebné navrhnúť optické metódy, ktoré by dokázali jednak 
diagnostikovať defekty štruktúry i materiálu vznikajúce pri technologickom procese výroby, 
ale aj experimentálne zisťovať základné parametre štruktúry a to, či optické vlastnosti prvku 
zodpovedajú požiadavkám pri návrhu prvku. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o relatívne novú 
oblasť diagnostiky a testovania, rozvoj optických detekčných metód v tejto oblasti, s ohľadom 
na ich špecifičnosť problému, je veľmi aktuálny. Optická charakterizácia geometrických 
parametrov, a najmä experimentálne určenie pásmovej štruktúry 2D fotonických kryštálov, sú 
jednými zo základných postupov, ktoré sú nutné pri kontrole podobných štruktúr. Návrh 
a rozvoj nových prístupov v tomto smere boli hlavným cieľom predkladanej práce 
k dizertačnej skúške. 
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Fotonické kryštály 
 

Fotonické kryštály sú periodické dielektrické štruktúry s periodickou moduláciou 
dielektrickej konštanty v ráde stoviek nanometrov. Typickými periodickými štruktúrami sú 
planárne štruktúry z dielektrického materiálu s maticou kolmých dier. V roku 1987 
Yablonovitch [1] a John [2] navrhli vytvorenie takejto štruktúry, s pravidelným usporiadaním 
dier so vzdialenosťami, ktoré dovoľovali vo vnútri takéhoto planárneho vlnovodu Braggov 
odraz svetla. Za prvé fotonické kryštály môžeme považovať multivrstvové dielektrické 
zrkadlo alebo švrťvlnovú platničku. Ide o 1D fotonické kryštály. Z hľadiska kontroly šírenia 
sa svetla sú takéto štruktúry veľmi obmedzené, no sú známe už vyše 70 rokov. V roku 1979 
K. Ohtaka [3] uskutočnil výpočty fotonickej pásovej štruktúry pre 3D fotonické kryštály, 
keďže už v tom čase sa vyskytovali prvé vzorky takýchto kryštálov. Jeho výpočty sa týkali aj 
hustoty stavov fotónov, no poukazovalo sa hlavne na zvýšenie hustoty obsadenia voči prípadu 
homogénnej vzorky. 

Avšak do širšieho povedomia fyzikov sa dostala táto téma až v roku 1987 keď 
spomenutí autori [1] a [2] poukázali a teoreticky demonštrovali ovládanie svetla pomocu 2D 
a 3D fotonických štruktúr, ktoré majú väčší stupeň voľnosti ako 1D kryštály. Yablonovitch si 
všimol a ukázal, že pre isté pásmo – „zakázaný pás“ vlnových dĺžok sa hustota stavov 
kompletne vyprázdni pre ľubovolný smer dopadajúceho žiarenia na štruktúru. John poukázal 
na fakt, že takýmto spôsobom je možné silne lokalizovať svetlo. Fotonické štruktúry sa teda 
vyznačujú charakteristickou štruktúrou vlnovodných módov, ktorá umožňuje v danom smere 
šírenie sa žiarenia iba určitých vlnových dĺžok. 

V prvej polovici deväťdesiatych rokov boli dostupné vzorky 2D a 3D kryštálov 
pôsobiacich v infračervenej oblasti no iba 2D s úplným zakázaným pásom. Až v roku 1999 sa 
podarilo vyrobiť 3D štruktúru s úplným zakázaným pásom. V posledných rokoch sa podarilo 
vytvoriť vzorky veľmi dobrej kvality. Vďaka štúdiu a dostupnosti takýchto vzoriek boli 
teoreticky navrhnuté optoelektronické prvky založené na javoch spojených s fotonickými 
kryštálmi. 
 Vlastnosti fotonických štruktúr, ktoré vykazujú vplyvom Braggovej difrakcie 
zakázané pásmo pri prechode svetla, boli v poslednej dobe študované viacerými autormi 
[4,5,6]. V prvých rokoch výskumu sa vedci sústredili hlavne na teoretické výpočty optimálnej 
štruktúry ako aj rozdielov indexov lomu v materiály. Prvé experimenty skúmali fotonickú 
pásovú štruktúru s mriežkovou konštantou v oblasti milimetrov a submilimetrov. Keďže je 
pásová štruktúra daného kryštálu daná dielektrickou konštantou daných materiálov, 
mriežkovou konštantou a a vlnovou dĺžkou λ resp. ich pomerom a/λ, ktorý ak sa zachová, 
potom aj pásová štruktúra bude rovnaká pre kryštál s rovnakou štruktúrou ale inou periódou a 
v inej oblasti vlnových dĺžok. V prípade aby sme mohli hovoriť o opticky zaujímavých 
kryštálov je nutné aby perióda štruktúry bola v ráde stoviek nanometrov až mikrometrov. 
Samozrejme, keďže je dielektrická konštanta závislá od vlnovej dĺžky nebude pásová 
štruktúra rovnaká pre štruktúru z rovnakého materiálu len naškálovaného na optické rozmery 
ako pre tie isté napr. v milimetrovej oblasti. 

Fotonický kryštál je definovaný ako kryštál s priestorovo sa periodicky striedajúcou sa 
dielektrickou konštantou ε. V prípade, že sa táto zmena deje len v jednom rozmere hovoríme 
o 1D fotonických kryštáloch. Ak je zmena v dvoch resp. troch nezávislých smeroch hovoríme 
o 2D resp. 3D kryštáloch.  
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Vizualizácia Brillouinovej zóny a určenie geometrie štruktúry 
 
Základným zameraním analyticko-experimentálnej činnosti bolo o.i. vyvinúť optické t.j. 
neinvazívne metódy na určovanie základných geometrických charakteristík povrchových 
štruktúr. Keďže sa jedná o periodické štruktúry, využitie difrakcie sa javí ako veľmi vhodné. 
Brillouinova zóna je dôležitou charakteristikou kryštálov nielen vo fyzike pevných látok, ale 
aj pri fotonických periodických štruktúrach. Podľa definície, recipročný priestor je Fourierova 
transformácia reálneho priestoru. Fraunhoferov difrakčný obrazec, ktorý môže byť zobrazený 
v ohniskovej rovine šošovky, predstavuje práve túto Fourierovu transformácia periodickej 2D 
štruktúry. Pomocou optickej schémy optickej filtrácie teda môžeme priamo učiť tvar i 
rozmery Brillouinovej zóny i kryštalografických osí. Pre ilustráciu uvádzame difrakčný 
obrazec nasnímaný po osvetlení fotonického kryštálu laserom s λ=405 nm a transformovaní 
širokého zväzku šošovkou (Obr. 1). Uhlová poloha difrakčných maxím 1. rádu presne  
 

 
 
Obr. 1 Vizualizácia Brillouinovej zóny 2D fotonického kryštálu 

 
definuje hlavné smery symetrie fotonického kryštálu ΓM a ΓK. Pri sledovaní intenzity 
difragovaného svetla so zmenou uhla dopadu vyšlo najavo, že je intenzita maximálna keď sa 
uhol dopadu rovná uhlu difrakcie v týchto smeroch. Vtedy platí Braggova podmienka 
          

   n
m
λ

α =Λsin2
        (1)

    
kde Λ je perióda štruktúry,  α je uhol dopadajúceho svetla, n je index lomu a m je difrakčný 
rád. Na tomto základe bola navrhnutá a rozpracovaná experimentálna metodika vyhodnotenia 
periódy usporiadania v planárnych periodických štruktúrach. Výhodne sa tu využíva princíp 
štandardnej spektroskopickej reflektometrie s tým rozdielom, že reflektometrická sonda 
osvetľuje pozorovanú plochu pod uhlom, ktorý môže byť zvolený ľubovoľne. Vlnová dĺžka 
svetla difragovaného v prvom ráde musí spĺňať Braggovu podmienku – vzťah medzi vlnovou 
dĺžkou svetla λ , periódou difrakčnej štruktúry Λ a uhlom dopadu. Pri osvetlení bielym 
svetlom, reflektometricky t.j. v spätnom smere v  zaznamenanom spektre je preto extrahovaná 
práve táto vlnová dĺžka. 
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 Obr.2 Odraz-difrakcia svetla od materiálu s periodickou štruktúrou na povrchu 
 
Zmenou uhla dopadu sa zmení i príslušná vlnová dĺžka.  Výsledné hodnoty veľkostí periód 
štruktúry 2D fotonického kryštálu uvádza Tab. 1. Porovnaním týchto hodnôt s rozmermi 
štruktúry určenými pomocou SEM  bola zistená veľmi dobrá koincidencia oboch metód.  
 

 

 
Tab. 1 Periódy štruktúry fotonického kryštálu vzorky A26 s nanodierami vo vrstve dielektrika Al2O3 

vyhodnotené z Braggovských meraní. 

Experimentálne určenie pásmovej štruktúry 2D fotonického kryštálu 
 
 Fotonické kryštály sú periodické štruktúry, ktoré môžu manipulovať kontrolovaným 
spôsobom so šíriacou sa svetelnou vlnou vo vnútri planárneho vlnovodu. Svetlo difragované 
na takomto periodickom systéme individuálnych rozptylových centier spôsobuje pri prechode 
pásmovú štruktúru. V prácach [7-9] bola prvýkrát ukázaná možnosť experimentálneho 
určenia jednotlivých módov planárneho vlnovodu aj v prípade, že sa svetlo priamo nenaviaže 
do periodickej štruktúry takéhoto vlnovodu. Pri osvetlení fotonického kryštálu spektrálne 
širokopásmovým svetlom, rezonančná väzba nastane, keď zložka vlnového vektora paralelná 
k rovine kryštálu ||k sa zhodne s vlnovým  vektorom fotonického kryštálu ako výsledok 

zákona zachovania komponentu rovnobežného s povrchom. 

θ
λ

π
θ sin

2
sin

air
|| == kk         (2) 

kde airλ  je vlnová dĺžka príslušného radiačného (leaky) módu a θ je uhol dopadu k vektora. 

V tomto prípade je teda metóda merania založená na vyhodnotení tzv. Fano rezonančných 
píkov („leaky“ módov) v reflekčných spektrách, ktoré boli získané pomocou uhlovo 
rozlíšenej spektroskopie svetla difragovaného na štruktúre. Spoľahlivé identifikovanie polôh 
rezonančných píkov pásmovej štruktúry je často problematické vzhľadom k ich nie veľmi 
výrazným amplitúdam. Platí to predovšetkým pre prípady, keď je periodická štruktúra 
fotonického kryštálu fixovaná na povrchu substrátu, čo je najčastejší prípad reálnych 
fotonických kryštálov. V problematike vyšetrovania vlastností fotonických vrstiev sme sa 
preto zamerali na vývoj experimentálnych metód založených na meraní a vyhodnocovaní 
spektrálnej odrazivosti práve na takýchto štruktúrach.  
Na vyšetrovanie štruktúr 2D fotonických kryštálov sme navrhli a experimentálne realizovali 
goniometrickú aparatúru využívajúcu optickú schému presného merania spektrálnej 
distribúcie difragovaného bieleho svetla pre reliéfne i transparentné prvky pri postupnej 
zmene uhla dopadu bieleho svetla.  Princíp merania i vyhodnotenia difrakčnej účinnosti 

Γ-M Γ-K 
264 nm 153.5 nm 
262 nm 149.4 nm 
252 nm 148.7 nm 

Λ

0n
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periodických štruktúr  bol využitý  na rôzne typy planárneho geometrického usporiadania. 
Okrem relatívne regulérnych štruktúr s presne periodickými štruktúrami nanostĺpikov GaN, 
nanopyramídami LiNbO3 i nano-dierami v dielektriku Al2O3 bol overovaný aj na štruktúre 
porózneho hliníka so samousporiadanými časticami.  Reflexné spektrá z fotonických 
povrchov sú pomerne zložité, nakoľko sa v nich okrem interferencie na tenkej vrstve objavujú 
rezonančné zákmity spôsobené prelievaním energie do niektorých vlastných módov 
periodickej štruktúry fotonického kryštálu (pozri Obr. 3). Poloha a tvar rezonančných 
elementov spektra závisí od geometrických a materiálových vlastností fotonickej štruktúry. 

 
 

 
 
Obr. 3 Spektrum reflektivity vzorky Al2O3 pri osvetlení polarizovaným svetlom v TE rovine a pri uhle 

dopadu 75°. Smer symetrie kryštálu Γ-K s identifikovateľnými píkmi namodulovanými na Fabry-

Perotove interferenčné čiary. 

K zlepšeniu spoľahlivosti identifikácie štruktúry leaky módov na základe empirickej analýzy 
sme zistili, že výraznejšie a spoľahlivejšie je mapovanie súboru spektier vedľa seba, kde na 
osi x je stupnica uhla dopadu θ bieleho svetla a na osi y je spektrálny rozsah vlnových dĺžok. 
Za najlepšie riešenie identifikácie kriviek leaky módov sme zistili vykreslenie mapy v  
nelineárnej logaritmickej gama korekcii krivky intenzity. Takýmto mapovaním môžu byť 
zvýraznené aj rezonancie, ktoré sa na jednotlivých spektrách prakticky nedajú identifikovať, 
čo je dané zrejme efektom kontinuity stopy dráhy rezonančného píku pri vykreslení sady 
spektier v mape. Ilustračné príklady sú na Obr. 4. 

 
 

Obr.4 Zmapovanie priebehov uhlovo rozlíšených spektier reflektivity s viditeľnými priebehmi leaky 

módov. Smer symetrie kryštálu ΓM, polarizácia TE (vľavo) resp. ΓK, polarizácia TM (vpravo)  
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Vyvinutá metodika zisťovania priebehov leaky módov pomocou vhodného mapovania 
a kontrastného vykreslenia meraných reflexných spektier nám umožnila zistiť štruktúru 
rôznych módov. Obr. 5 vľavo ukazuje vyhodnotené priebehy rôznych leaky módov vzorky 
A26 získané experimentálnym spôsobom. 
V poslednej dobe v oblasti nano-optiky je viditeľný trend k numerickému modelovaniu 
interakcie svetla s nanoštruktúrami. Sem patrí nielen snaha o širšie využitie možností tzv. 
FDTD metódy, ale aj metódy RCWA (Rigorous Coupled Wave Analysis). Metóda RCWA 
[10] je aplikovateľná výhodne najmä pri riešení zložitých problémov interakcie svetla 
s mriežkovými štruktúrami. Jednou z jej kľúčových vlastností je skutočnosť, že sa tu vyhneme 

problému transformácie blízke – vzdialené 
svetelné pole. Takýmto spôsobom môžeme  

 
 
Obr. 5  Vzájomné porovnanie priebehov uhlových závislostí leaky módov získaných metódou reflexnej 

spektroskopie (grafy vľavo) a numerickým modelovaním prostriedkom Rsoft DiffractMOD (grafy 

vpravo) 

 
morfológiu povrchu periodických štruktúr principiálne určovať na základe analýzy distribúcie 
difragovaného svetla vo vzdialenom poli. Keďže väčšina štruktúr, ktoré boli testované, má 
periodickú, či mriežkovú štruktúru, testovali sme metódu RCWA s využitím riešenia 
pomocou transponovaných matíc. Aby bolo možné numericky analyzovať štruktúru meraných 
vzoriek 2D fotonických kryštálov, použili simulačný nástroj komerčne dostupný ako 
DiffractMOD vyvinutý firmou Rsoft Design Group Inc. DiffractMOD rieši Maxwellove 
rovnice zavedením RCWA [11]. Simulácia počíta odraz a difrakčnú účinnosť v podobe 
spektra. Modelovanie sa vykonáva na výpočtovej bunke, ktorá môže mať ľubovoľnú 
geometriu. Rovnako ako v iných metódach založených na RCWA, kde je potrebné riešiť 
úlohu priestorových variácií indexu lomu, je tu definovaný počet vrstiev a  vstupné a výstupné 
polia navzájom susediacich vrstiev sú vypočítané pomocou zodpovedajúcich okrajových 
podmienok v každom reze. Okrem toho výsledky vypočítané pomocou Rsoft DiffractMOD 
simulácií boli porovnané so simuláciou pomocou softvéru, ktorý bol vyvinutý v rámci 
dizertačnej práce Gergély Kajtára na FEI STU ÚJFI [12]. SW prostriedok je založený na 
riešení transfer matíc a funguje na princípe tzv. Rigoróznej  Analýzy Viazaných Vĺn 
(RCWA). SW je schopný komplexne riešiť širokú škálu úloh spojených s výpočtom 
priepustnosti a odrazivosti 2D viacvrstvovej fotonickej štruktúry, pod rôznymi uhlami 
dopadu, azimutu uhla a polarizáciou dopadajúcich vĺn. Modelovanie sa taktiež vykonáva 
výpočtovou bunkou, ktorá môže mať ľubovoľnú geometriu. 
Na Obr. 5 vpravo je vykreslená štruktúra leaky módov numericky vypočítaná pomocou 
prostriedku Rsoft DiffractMOD. Na prvý pohľad vidíme dobrú zhodu experimentu a 
numerického modelovania. Určité rozdiely zrejme vznikli nepresným zadaním geometrie a 
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rozmerov analyzovanej vzorky fotonického kryštálu i ďalších okrajových podmienok, ktoré 
nebolo možné úplne presne zadefinovať. 
 
Experimentálne určenie azimutálnych spektier fotonických kryštálov a vyhodnotenie 
equifrekvenčnej krivky 
 
Uhlovo rozlíšené merania v hlavných smeroch symetrie ΓM resp. ΓK Brillouinovej zóny 2D 
fotonického kryštálu neobsahujú informáciu v oblastiach orientácie k vektora ( k = ω.n/ c, kde 
ω je uhlová frekvencia, n index lomu a c je rýchlosť svetla) mimo smerov ΓM a ΓK . 
Z tohoto dôvodu sme navrhli metódu merania pásmovej štruktúry „leaky“ módov, ktorá 
zaznamenáva spektrálne rozloženie aj v polohách medzi smermi  ΓM a ΓK. Metóda sa 
zakladá na snímaní sady spektier pre vybrané dopadové uhly osvetlenia pri postupnom, krok 
za krokom, otáčaní periodickej štruktúry vzorky okolo osi kolmej k povrchu (Obr. 6). 
Takýmto spôsobom získame reflexné spektrá pre jednotlivé uhly pootočenia vzorky pri 
danom uhle dopadu.     
 

  
 
Obr. 6 Optická schéma merania uhlovo rozlíšených  azimutálnych spektier difrakčnej reflektivity 

pomocou reflekčnej spektroskopie  

Na účely merania azimutálnych reflekčných spektier bola navrhnutá a realizovaná 
goniometrická zostava, ktorá využíva spektrometrickú aparatúru Ocean Optics HR-4000. 
Pomocou tejto experimentálnej zostavy boli zaznamenávané aj reflekčné spektrá vzorky 2D 
fotonického kryštálu vytvoreného z nanodier v dielektriku Al2O3 na podložke kremíkového 
substrátu. Strana trojuholníka takejto štruktúry mala veľkosť 300 nm, hrúbka vrstvy Al2O3 na 
kremíkovej podložke, a tým aj hĺbka dier nanoštruktúry kryštálu, bola 1080 nm. Sada 
nameraných uhlovo rozlíšených spektier s inkrementálnym krokom 1° bola zaznamenaná 
v oboch hlavných smeroch symetrie Brillouinovej zóny fotonického kryštálu ΓM a ΓK. 
Rovnako bola zaznamenaná aj séria azimutálnych spektier pre  niekoľko zvolených uhlov 
dopadu na rovinu kryštálu. Azimutálne reflekčné spektrá boli získané pre obe orientácie 
polarizácie dopadajúceho svetla TE i TM. Vďaka možnosti otáčať vzorku okolo osi bolo 
možné jednoducho meniť skúmanú periódu-smer povrchovej periodickej štruktúry. 
Prínos našej práce bol najmä v identifikácii tzv. leaky módov v azimutových spektrách 
štruktúr 2D fotonických kryštálov. Zaujímavá je zhoda polohy vedených módov v planárnom 
vlnovode s efektívnym indexom lomu materiálu fotonického kryštálu. Namerané výsledky 
boli porovnané so simuláciami na softvéri, ktorý v rámci dizertačnej práce vyvinul na ÚJFI 
FEI STU Gergely Kajtár. 
Metóda snímania a vyhodnotenia azimutálnych spektier dovoľuje získať aj dôležitú 
informáciu o tom, aká  bude refrakcia rovinnej vlny dopadajúcej na bočnú stenu fotonického 
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kryštálu. Ak by sme uvažovali refrakciu na rozhraní dvoch homogénnych materiálov 
s rôznymi indexami lomu, lom dopadajúcej vlnoplochy sa bude riadiť klasickým Snellovým 
zákonom. Na Obr. 7 hore sú nakreslené vlnové vektory pri dopade vlnoplochy na izotropný 
homogénny materiál. Ak označíme vlnové vektory dopadajúcej, odrazenej a lomenej vlny k1, 
k1‘ resp. k2 , potom pre ich amplitúdy platí 

c

n ω1
11 =′= kk                resp.    

c

n ω2
2 =k     (3) 

Smer, v ktorom sa šíri energia svetelnej vlny, zodpovedá smeru jej vlnového vektora.  

  
Obr. 7 Schématický nákres refrakcie pri dopade svetla na hranu 2D fotonického kryštálu 

  

V 2D fotonických kryštáloch je situácia odlišná. Aj tu platí, že energia svetelnej vlny sa šíri 
v smere jej grupovej rýchlosti.  

 
i

iv
k∂

∂
=

ω
         (4) 

Odtiaľto vyplýva, že smer toku energie je rovnaký ako smer vlnového vektora aj v prípade 2D 
fotonického kryštálu. Okrem toho, smer toku energie je kolmý na equifrekvenčný povrch, 
ktorý je definovaný ako ω = const. Keďže equifrekvenčný povrch fotonického kryštálu nie je 
tu sférický (ako to je vidieť v dolnej časti Obr. 7), vedie to k podstatnej odlišnosti voči 
izotrópnemu materiálu. V tomto prípade vlnový vektor lomenej svetelnej vlny má svoj 
koncový bod na equifrekvenčnom povrchu, ktorý však pri fotonickom kryštáli je daný 
pásmovou štruktúrou 2D kryštálu. Potom smer šírenia grupovej rýchlosti a teda aj energie 
lomenej vlny v kryštáli je kolmý na equifrekvenčný povrch. Uvádzaná skutočnosť vedie 
niekedy k prekvapujúcemu javu, keď sa lomený lúč šíri v kryštáli tak, ako keby prostredie 
fotonického kryštálu malo záporný index lomu. Pomocou navrhnutej metódy záznamu 
azimutálnych spektier možno takýto materiál experimentálne merať.  
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Obr. 8  Spektrálna reflektancia nameraná otáčaním vzorky 2D fotonického kryštálu v rovine 

periodickej štruktúry. Uhol dopadu svetla Θ = 30°, orientácia lineárnej polarizácie TE.             
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Ako je vidieť na Obr. 8, priebehy Fano rezonančných kriviek („leaky“ módov) sú dobre 
identifikovateľné a môžu byť vyhodnotené pre viacero vlnových dĺžok svetla. Záznamom 
pásmovej štruktúry a vykreslením podobných diagramov aj pre iné zvolené uhly dopadu vlny 
na povrch kryštálu, získame informáciu o ďalších dĺžkach vlnového vektora, keďže uhol 
osvetlenia definuje dĺžku vlnového vektora v smere rozhrania vzduch – kryštál. Kompletné 
údaje pre rôzne dĺžky vlnového vektora môžu byť potom spracované vykreslením 
izofrekvenčných povrchov, tak, ako je to ukázané v dolnej časti Obr. 7. 
Záznamom štruktúry radiačných módov a vykreslením v azimutálnych mapách aj pre rôzne 
uhly dopadu, sme získali informácie o ďalších hodnotách vlnového vektora. Údaje rôznych 
hodnôt vlnového vektora sú potrebné pre určenie equifrekvenčných kriviek. Tieto krivky sú 
vynesené zo súradníc priesečníkov zvoleného leaky módu s čiarou konštantnej vlnovej dĺžky. 
Získané hodnoty azimutu uhlov sú potom vynesené v polárnom diagrame (Obr. 9), kde 
radiálna stupnica zobrazuje hodnoty vlnového vektora. Na tomto obrázku sú equifrekvenčné 
krivky zostroja pre dve hodnoty vlnových dĺžok λ = 569 nm a λ = 532 nm pre vzorku A26 2D 
fotonických kryštálov. Výsledky všesmerových závislostí leaky módov boli použité ako dáta 
pre TE polarizácie dopadajúceho svetla a štyri uhly dopadu θ = 15 °, 30 °, 60 °a 70 °. 
 
 

 
 

Obr. 9 Experimentálne určené equifrequenčné krivky pre vzorku A26 Al2O3 2D fotonického kryštálu. 
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Záver 
 
V práci sú opísané experimentálne výsledky realizácie difrakčných meraní na vzorkách 
štruktúr 2D fotonických kryštálov – vzduchových dier vo vrstve dielektrika a pravidelnej 
štruktúry dielektrických stĺpikov. Na transparentných i zo spodu zrkadlovo odrážajúcich 
štruktúrach sme ukázali možnosť vizualizácie Brillouinovej zóny i hranice použiteľnosti 
takéhoto prístupu. Navrhli sme a realizovali, predovšetkým na testovanie 2D fotonických 
kryštálov, pozorovanie spätne – pod Braggovým uhlom – difragovaného svetla využitím 
spektroskopickej reflektometrie. V realizovanej schéme Braggovsky spätne rozptyľované 
svetlo vytvára aj konštruktívne resp. deštruktívnu interferenciu na tenkej vrstve 2D 
fotonického kryštálu spolu s efektom selektívneho výberu vlnovej dĺžky prislúchajúcej 
zvolenému uhlu osvetlenia a príslušnej periódy štruktúry. Keďže „odseparovanie“ obidvoch 
javov môže poskytnúť užitočnú informáciu pri analýze nameraných výsledkov, rozpracovali 
sme aj vo forme vhodného softvéru prostriedky na hodnotenie interferencie na tenkej vrstve 
podobných vzoriek.  
 Dôležitou skutočnosťou je, že sa dokázala principiálna možnosť realizácie takýchto 
experimentov a využiteľnosť získaných dát na určenie základných  parametrov pravidelnej 
povrchovej štruktúry, naviac ešte pre veľké plochy osvetlenia, pričom sa potvrdila schopnosť 
získať dostatočne presné hodnoty závislostí radiačných módov vlnovodnej štruktúry 2D 
fotonických kryštálov. Výsledky získané meraním štruktúry leaky módov pomocou uhlovo 
rozlíšených meraní reflektometrickou spektroskopiou na viacerých vzorkách rôznych 
geometrií 2D fotonických kryštálov sa porovnávali s numericky simulovanými uhlovými 
závislosťami vypočítanými pomocou SW prostriedkov založených na metóde RCWA. 
Ukázala sa veľmi dobrá vzájomná zhoda, ktorá o.i. potvrdila aplikovateľnosť vyvinutých 
postupov a metodík vyhodnotenia pre experimentálne štúdium podobných fotonických 
prvkov. 
Ako sme ukázali, identifikáciu priebehov čiar rezonančných píkov tzv. “leaky” módov možno 
uskutočniť spoľahlivo aj záznamom azimutálnych uhlovo rozlíšených spektier. Kontrast takto 
vykreslených diagramov, frekvencia (vlnová dĺžka) vs. uhol pootočenia fotonického kryštálu 
voči hlavným smerom symetrie, sa javí lepší v porovnaní s „klasickou“ metódou uhlovo 
rozlíšenej spektroskopie s rastrovaním uhla osvetlenia. Dôležitým poznatkom potvrdeným 
experimentálne je tiež skutočnosť, že analýzou azimutálnych spektier získaným pre rôzne 
dĺžky tangenciálneho priemetu vlnového vektora, je možné vyhodnotiť tzv. equifrekvenčné 
(resp. izoenergetické) povrchy v štruktúre planárneho vlnovodu 2D fotonického kryštálu. 
Tieto namerané krivky určujú smery šírenia sa svetelnej energie v kryštáli, čo predstavuje 
veľmi dôležitú charakteristiku fotonického kryštálu. Navrhnutá metodika záznamu a 
vyhodnotenia azimutálnych spektier takto ukázala jej perspektívnu aplikáciu. 
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Summary 
 
Planar structures with a regular structure of hole or rod arrays arranged usually in a square or 
hexagonal lattice create 2D photonic crystals. In literature, a range of publications can be 
found on the analyses by numerical modeling of various aspects of light propagation in such 
photonic crystals waveguides.  In spite of that, problems of photonic structures interaction 
with light require also wider experimental research of several factors on real models of these 
photonic elements. Standard nanometrology tools such as SEM, AFM or SNOM are often 
used to characterize the geometry of periodic nano-structures. Using such sophisticated 
equipment, however there is a limitation of the high-resolution techniques to relatively small 
surface extent and only a limited capability of testing and diagnostics of their optical 
properties. In this work, experimental as well as numerical studies were carried out using 
principles of visible light diffraction, spectroscopic reflectometry and polarization 
spectroscopy together in confrontation with numerical modeling by RCWA based software 
tools. Hence, the main aim of the work was to propose applicable experimental ways and 
means, improvement their possibilities and to develop proper experimental data evaluation 
methodologies together with demonstration of originally obtained results of 2D photonic 
crystals characterization.  
In order to inspect imperfections of 2D hexagonal array of air holes or rods in matrix made of 
dielectrics, a method of backward scattered light observation by spectroscopic reflectometry 
was proposed and developed. At such a scheme the Bragg`s backscattered light (first order) 
creates in white light illumination an effect of wavelength selective light reflection. When the 
Bragg`s condition of wavelength vs. illumination/reflected angle is fulfilled then the 
wavelength of the reflected light is directly proportional to the photonic crystal lattice 
constant which can be evaluated.  
In the issue of investigation photonic layer optical properties, we had focused our attention 
mainly on experimental development and advancement of the evaluating methods emerging 
from visible light diffraction. By measurement of diffraction effectivity which is directly 
related to the structure of radiative (leaky) modes of 2D photonic crystals, the measured angle 
resolved spectra include spectral positions of individual radiative modes resonances (Fano-
like resonances). Standard reflectance spectrometry has been installed in goniometric 
experimental setup to measure in oblique angle of incident. The characteristic feature of 
reflective spectra of 2D PhC is their relative complexity, seeing that there are peaks created 
by energy shedding into eigenmodes of crystal periodical structure superimposed on thin film 
interference fringes.  
Although widely used, the method of radiative (leaky) modes identification still abounds in 
evaluation problems especially in most exploitable type of 2D PhC in the form of periodic 
structure fabricated on a thick substrate. On account of that, a comprehensive analysis has 
been carried out of the possibilities how to improve the precision and mainly the reliability of 
the radiative modes traces identification. By using of numerical modeling, the behavior of 
planar photonic crystals has been analyzed depending on the photonic crystal thickness 
variation and on the filling factor. Next, an attempt has been made to remove thin film Fabry-
Perot fringes in order to highlight separate traces of the leaky modes. In this respect, we have 
tried also to fit the spectral intensity course using numerical simulation by thin film 
interference software developed especially for this purpose by us. As it was shown, going to 
shorter wavelengths the influence of regular structure of the photonic crystal is becoming 
dominant and significantly affects effective refractive index inside crystal. For this reason, 
this phenomenon complicates or even makes it impossible, reliable suppression of the Fabry-
Perot fringes background.  
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Solving the problem, improvement of the reliability of leaky modes identification has been 
shown by the mapping of the set of spectra side by side on angle of incidence vs. wavelength 
scaled diagrams. Comparison of experimentally determined leaky modes traces with that 
computed numerically for both the symmetry directions and polarization planes has given 
very good conformity between measured and numerically simulated results.  
In an effort to ensure a potentially better conditions to acquire all the aspects of resonant 
modes, also the study of feasibility of the ellipsometry measurements of photonic crystal 
properties was carried out, too. By using of angle resolved polarimetry, angle resolved spectra 
for each element of Mueller matrix were evaluated 
Up to now, little work has been done regarding azimuthal angle development of energy 
transfer to the photonic crystal radiative modes out of the directions Γ-M, Γ-K. To obtain this 
omnidirectional information, we have proposed and realized the goniometric setup to have 
a possibility of the photonic crystal rotation around axis perpendicularly to its plane. The 
obtained azimuthal spectra allow us to withdraw information on so called equi-frequency 
curves. To our knowledge we have proposed for the first time the method of experimental 
determination of such equi-frequency contours and thus acquire important knowledge on 2D 
PhC, about the plane wave refraction on a side edge of the crystal. The possible light 
propagation also at angles corresponding to negative refraction is one of the unique 
characteristics of the photonic crystals. 
Thus, in the light of knowledge, experience and results obtained in experimental investigation 
of the photonic crystals optical properties, we can confirm the efficiency and perspectivness 
of the applied techniques and procedures. 
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