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Metamateriały to sztucznie zaprojektowane struktury, których unikalne właściwości
optyczne wynikają z odpowiednio dobranego kształtu oraz rozmieszczenia
charakterystycznych elementów o podfalowych rozmiarach. Dzięki metamateriałom możliwe
stało się m.in. uzyskanie ujemnego załamania, nadrozdzielczego obrazowania, kontroli emisji
spontanicznej czy też wzmocnienie optycznych efektów nieliniowych.
Tradycyjnymi materiałami wykorzystywanymi w konstrukcji tych struktur są tzw. metale
plazmoniczne jak srebro czy złoto, które cechują się niskimi stratami w widzialnym zakresie
optycznym. Jak jednak zostało pokazane w ostatnich latach mają one jeszcze jedną
zaskakującą cechę. Jeżeli zostaną one napylone na warstwę zwilżającą np. z germanu to
atomy z tej spodniej warstwy ulegają przemieszczeniu (segregacji) wzdłuż granic ziaren
metalu ku powierzchni próbki. Prowadzi to do enkapsulacji pojedynczych ziaren i w
konsekwencji zmiany własności optycznych i elektrycznych metalu, a wytworzony w ten
sposób kompozyt wykazuje silnie zlokalizowane rezonanse plazmonów powierzchniowych.
W naszych badaniach proponujemy użycie efektu segregacji do konstrukcji nowego typu
hybrydowego metamateriału, łączącego powierzchniową nanostrukturyzację z wewnętrzną
enkapsulacją ziaren metalu. Bazując na metodzie różnic skończonych w dziedzinie czasu
(FDTD) modelujemy propagację światła w nanopręcikach zbudowanych ze srebrnogermanowego kompozytu. Już nasze wstępne wyniki potwierdzają, zwiększoną penetrację
pola elektromagnetycznego fali w obrębie nanostruktury a także silniejszą w stosunku do
metamateriału wykonanego z jednorodnego materiału, odpowiedź optyczną.
Wierzymy, że proces segregacji otwiera możliwość wytwarzania nowej klasy metamateriałów
kompozytowych, które będą charakteryzować się wzmocnionymi efektami liniowymi i
nieliniowymi o natężeniach niemożliwych do uzyskania w konwencjonalnych
metamateriałach z powodu ich materiałowych ograniczeń.
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