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1 WSTĘP

Połączenia międzycząsteczkowe mają duży wpływ na właściwości agregatów fraktalnych, które są
najczęściej modelowane za pomocą sfer będących w kontakcie punktowym. Podejście takie jest
uproszczeniem, w wielu przypadkach prowadzącym do poważnych błędów podczas estymacji pa-
rametrów optycznych omawianych geometrii. Obecnie jest bardzo mało prac naukowych opisujących
dany problem. Wiele grup badawczych uważa, że wpływ połączeń międzycząsteczkowych jest pomi-
jalnie mały, co niestety nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistości. Innym popularnym powodem
stosowania uproszczonych modeli są szybkie algorytmy obliczeniowe (np. T-Matrix), które nie mogą
być wykorzystane w przypadku zbyt skomplikowanych geometrii. Tymczasem wiedza na temat wpły-
wu omawianych połączeń jest niezbędna w procesie generowania precyzyjnych modeli rzeczywistych
agregatów fraktalnych. Co więcej, jest ona szczególnie ważna w badaniach, w których wymagane są
bardzo precyzyjne wyniki. Na przykład, w określaniu wpływu atmosferycznych cząsteczek sadzy na
zmiany klimatyczne lub podczas monitorowania procesu spiekania materiałów ze zidentyfikowanym
pasmem rezonansu plazmonów powierzchniowych, takich jak złoto, srebro czy tlenek cyny indu.

1.1 Cel pracy

Głównym celem pracy jest opracowanie szybkich i precyzyjnych algorytmów generacji rzeczywistych
modeli agregatów fraktalnych cząsteczek oraz estymacji ich parametrów morfologicznych. Umożliwia
to badanie właściwości optycznych tych geometrii (w szczególności współczynnika ekstynkcji) oraz
wykorzystanie ich do opisu połączeń międzycząsteczkowych. Stworzone algorytmy odtwarzające pro-
ces agregacji cechują się pomijalnie małym błędem pozycji, a czas ich działania może być krótszy
nawet o trzy rzędy względem alternatywnych procedur. Ponadto, umożliwiają one wprowadzenie
polidyspersji, zewnętrznych płaszczy, zaawansowanych połączeń występujących między cząsteczkami
oraz zmianę ich kształtu. Innym celem pracy jest stworzenie algorytmów dekompozycji modeli agre-
gatów fraktalnych na siatki elementów objętościowych (dipoli) o ściśle określonych właściwościach
oraz automatyzacji modelowania procesu rozpraszania światła z wykorzystaniem alternatywnych
metod, takich jak DDA (ang. Discrete Dipole Approximation) i T-Matrix. Ich zadaniem jest dalsze
przyspieszenie prowadzonych badań, a także minimalizacja błędów będących skutkiem wprowadzenia
błędnych danych w plikach wejściowych. Powstały generator siatki elementów objętościowych (dipoli)
gwarantuje, że geometria wejściowa dla wszystkich algorytmów opartych na metodzie DDA - przy-
kładowo DDScat i ADDA - jest identyczna, co bezpośrednio przekłada się na jakość i wiarygodność
uzyskanych wyników.

1.2 Zakres pracy

• Opracowanie szybkich i precyzyjnych algorytmów generacji modeli agregatów fraktalnych na
podstawie metod takich jak BA (ang. Ballistic Aggregation), BCA (ang. Ballistic Cluster Ag-
gregation), RLA (ang. Reaction Limited Aggregation), RLCA (ang. Reaction Limited Cluster
Aggregation), DLA (ang. Diffusion Limited Aggregation) i DLCA (ang. Diffusion Limited Clu-
ster Aggregation).

• Opracowanie algorytmów do modyfikacji modeli agregatów fraktalnych umożliwiających wpro-
wadzenie polidyspersji, zewnętrznych płaszczy, zaawansowanych połączeń występujących mię-
dzy cząsteczkami oraz zmianę ich kształtu.

• Opracowanie algorytmów automatyzacji procesu rozpraszania światła z wykorzystaniem metod
T-Matrix oraz DDA wraz z możliwością dekompozycji modeli agregatów fraktalnych na siatki
elementów objętościowych (dipoli) o ściśle określonych parametrach.

• Wykorzystanie pomiaru właściwości optycznych (w szczególności współczynnika ekstynkcji) do
opisu połączeń międzycząsteczkowych agregatów fraktalnych charakteryzujących się średnią i
dużą wartością części urojonej zespolonego współczynnika załamania światła.

3



1.3 Teza pracy

Opracowanie algorytmów charakteryzujących parametry morfologiczne rzeczywistych agregatów frak-
talnych pozwala na wykorzystanie pomiaru współczynnika ekstynkcji do opisu połączeń międzyczą-
steczkowych, a tym samym do wyznaczania właściwości optycznych badanych struktur fraktalnych.
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2 PODSTAWY BADANIA AGREGATÓW CZĄSTECZEK

Celem rozdziału jest syntetyczne i obiektywne omówienie zjawisk fizycznych związanych z procesem
agregacji cząsteczek, rozpraszaniem fal elektromagnetycznych oraz wyjaśnienie pojęć wykorzystywa-
nych w dalszej części pracy.

2.1 Podstawy geometrii fraktalnej

Pojęcia ”fraktal” po raz pierwszy użyto w 1975 roku, w książce ”Les objets fractals: forme, hasard
et dimension” [1]. Jej autorem był francuski matematyk polskiego pochodzenia - Benôıt Mandelbrot
(1924-2010). Jest on powszechnie uważany za ojca nowego rodzaju geometrii, jednakże to nie on
jako pierwszy miał styczność z tego typu obiektami. Naukowiec w ciągu swojego życia podsumował,
rozwinął i wypromował badania swoich poprzedników, w gronie których znajdują się takie osoby jak
G. Leibniz, B. Bolzano, K. Weierstrass, G. Cantor, G. Peano, H. Lebesgue, D. Hilbert, A. Besicovitch,
L. Richardson czy W. Sierpiński. Jego praca dała początek nowej gałęzi nauki (geometrii fraktalnej),
a także pozwoliła opisać geometrie występujące w przyrodzie w nowy, bardziej intuicyjny sposób.
Obecnie najbardziej znaną książką poświęconą omawianemu zagadnieniu jest ”The Fractal Geometry
of Nature” [2] z 1982 roku. Napisana została przez B. Mandelbrota jako rozwinięcie i uzupełnienie
pozycji podanej na początku rozdziału.

Łaciński zwrot ”algebra” wywodzi się od arabskiego ”al jerb” co oznacza ”łączyć fragmenty w
całość”. Termin ”fraktal” jest jego przeciwieństwem, powstałym z łacińskiego przymiotnika ”fractus”
oznaczającego ”nieregularny”. Jednocześnie nawiązuje on do francuskiego czasownika ”frangere”,
który tłumaczy się na język polski jako ”rozbijać” lub ”tworzyć fragmenty”. Nie istnieje uniwersalna
reguła definiująca obiekt fraktalny, dlatego w każdej publikacji może być ona przedstawiana trochę
inaczej. Jest to pojęcie intuicyjne, aczkolwiek generalnie uznaje się, że jest to obiekt samopodobny i
charakteryzujący się (poza pewnymi wyjątkami) niecałkowitą liczbą wymiarów.

• Samopodobieństwo - za obiekt samopodobny uznajemy geometrię, której dowolny, powięk-
szony fragment wykazuje kształt i cechy oryginału. Jest to kolejna intuicyjna definicja, ponieważ
stopień podobieństwa nie został precyzyjnie określony (fragment ten może, ale nie musi, być
wierną kopią pierwowzoru). W przypadku pełnego samopodobieństwa mówimy o niezależno-
ści od skali (czego przykładem może być prosta, która nie jest jednak uznawana za fraktal).
Nie jest to jednak warunek wystarczający, aby nazwać badaną geometrię fraktalem. Co wię-
cej, samopodobieństwo nie musi występować we wszystkich możliwych skalach. Przykładem
tego są fraktale naturalne, takie jak np. granica oddzielająca dwa państwa. Przy ciągłym po-
większaniu fragmentu obiektu natkniemy się np. na granicę kwantową, definiującą możliwość
dalszego wnikania w głąb geometrii. W tak małych skalach pewne wielkości (np. odległość czy
gęstość) są trudne lub wręcz niemożliwe do zbadania. Fraktale matematyczne, służące do mo-
delowania obiektów i zjawisk naturalnych, są pozbawione tego ograniczenia i mogą wykazywać
samopodobieństwo niezależnie od przyjętej skali.

• Wymiar fraktalny - mówiąc ogólnie, wymiar określa przestrzeń jaką zajmuje figura w oto-
czeniu każdego punktu wchodzącego w jej skład [3]. Obecnie istnieje wiele definicji wymiaru
topologicznego (klasycznego). Jedną z popularniejszych jest wymiar H. Lebesgue, według któ-
rego dowolny punkt badanej figury może być zawarty w minimum Dt−1 otwartych, całkowicie
ją pokrywających, przenikających się hipersferach o dowolnie małym promieniu. Przy takim
założeniu Dt jest liczbą naturalną określającą jej wymiar [4]. Podczas kryzysu matematycz-
nego w XIX wieku, głównie za sprawą odkrycia rodziny krzywych wypełniających przestrzeń
i zdefiniowaniu funkcji Weierstrassa, pojawiła się potrzeba określenia nowego, niecałkowitego
rodzaju wymiaru. Najbardziej intuicyjne wytłumaczenie przedstawił F. Hausdorff. Jego zda-
niem w przypadku wykorzystania złego wymiaru do pomiaru wielkości takich jak długość, pole
czy objętość geometrii, wynik nie przedstawi żadnych pożytecznych informacji. Przykładowo,
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objętość kwadratu (figury dwuwymiarowej) wyniesie zero, natomiast długość jego wnętrza bę-
dzie nieskończona. Jedyny poprawny wynik można otrzymać dla pomiaru pola [2]. Istnieją
zamknięte krzywe o nieskończonej długości i niebędące różniczkowalne w żadnym punkcie, w
przypadku których wymiar klasyczny nie ma zastosowania. Za przykład można wziąć krzywą
Kocha, charakteryzująca się zerowym polem i nieskończoną długością.

Początkowo fraktale były uznawane za potwory matematyczne, lub nawet geometrie ”patologicz-
ne”, którym nie warto poświęcać większej uwagi. Jednym z pierwszych algorytmów umożliwiających
tworzenie geometrii samopodobnych zaproponował w drugiej połowie XVII wieku G. Leibniz, nie-
miecki matematyk i filozof. Opisał go w liście do swojego przyjaciela (filozofa B. Des Bossesa), przy
czym sam traktował powstałą figurę bardziej jako ciekawostkę niż rzeczywiste zagadnienie mate-
matyczne. Procedura polegała na wpisaniu w okrąg (stanowiący granicę figury) trzech mniejszych,
przystających okręgów o możliwie jak największym promieniu. Kolejne kroki polegały na rozwiąza-
niu problemu Apoloniusza, polegającego na znalezieniu nowego okręgu będącego stycznym do trzech
dowolnie wybranych, również wzajemnie stycznych okręgów (w rzeczywistości istnieje pięć rozwiązań,
trzy z nich są jednoznaczne z wybranymi okręgami a jedno pojawia się we wcześniejszej iteracji algo-
rytmu). Operację tą powtarzamy w nieskończoność. G. Leibniz zasugerował również, że przytoczoną
procedurę można zastosować dla każdego powstałego okręgu [2, 5]. Do dnia dzisiejszego powstało
wiele modyfikacji przytoczonego algorytmu, nazywane są one fraktalami Leibniza lub częściej frakta-
lami Apoloniusza. Powyższa procedura (aczkolwiek bez powtarzania algorytmu w każdym wpisanym
okręgu) prowadzi do powstania geometrii nazywanej koszykiem Apoloniusza. Krokiem milowym w
rozwoju geometrii fraktalnej okazało się zdefiniowanie pod koniec XIX wieku przez niemieckiego
matematyka K. Weierstrassa ciągłej, nieróżniczkowalnej w żadnym punkcie funkcji danej wzorem

f(x) =
∞∑
n=0

an cos(bnπx), (1a)

ab > 1 +
3
2
π, (1b)

w którym zmienna a zawarta jest w przedziale 0 < a < 1, natomiast b jest dodatnią liczbą całkowitą.
Zaprzeczała ona dotychczasowemu przekonaniu, że każda funkcja ciągła, przynajmniej w pewnym
zakresie, jest różniczkowalna. Co więcej, detale były widoczne w każdej możliwej skali, co świad-
czyło o jej właściwościach fraktalnych. W 1890 włoski matematyk G. Peano zaproponował pierwszy
przykład krzywej, przechodzącej przez każdy punkt dwuwymiarowej przestrzeni. Była to figura jed-
nowymiarowa (w sensie topologicznym) wykazująca cechy figury dwuwymiarowej. Obecnie krzywe
pokrywające przestrzeń zostały rozszerzone do przestrzeni n-wymiarowej i stanowią pomost pomię-
dzy figurami jedno i n-wymiarowymi. Wykorzystywane są między innymi do optymalizacji danych i
kompresji obrazów [6]. Kolejnymi osobami które przyczyniły się do rozwoju geometrii fraktalnej były
D. Hilbert (krzywa Hilberta), G. Cantor (zbiór Cantora), H. Koch (płatek Kocha) oraz W. Sierpiński
(krzywa, trójkąt i dywan Sierpińskiego). W 1918 roku dwaj francuscy matematycy, G. Julia oraz P.
Fatou pracując niezależnie (aczkolwiek dochodząc do bardzo zbliżonych wniosków) opracowali al-
gorytmy umożliwiające tworzenie wzajemnie komplementarnych zbiorów fraktalnych. Jeden z nich
(kwadratowy zbiór Julii) dany jest zależnością

z0 = p, (2a)

zn+1 = z2n + cj, (2b)

w której p określa punkt początkowy umieszczony w przestrzeni Arganda, natomiast cj jest para-
metrem zespolonym. Jeżeli dla n dążącego do nieskończoności ciąg jest ograniczony, badany punkt
zawiera się w szukanym zbiorze. Określanie zbieżności ciągu nie jest prostym zadaniem, jedna z
bardziej intuicyjnych metod przedstawia się następująco: jeżeli przez podaną ilość iteracji (orienta-
cyjnie 10000), punkt zn nie opuści okręgu usytuowanego w środku układu współrzędnych i promieniu
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2, wówczas ciąg możemy uznać za ograniczony [7]. Przykładowe wizualizacje zbiorów dla róż-
nych wartości cj przedstawione są na Rys. 1 (odcienie szarości dobrano na podstawie ilości iteracji
niezbędnych do ustalenia czy analizowany ciąg jest zbieżny). Przytoczone przykłady ukazują jeszcze
jedną ważną cechę obiektów fraktalnych - mianowicie prostotę algorytmów wykorzystywanych do ich
tworzenia. Jeżeli będziemy określać skomplikowanie obiektu na podstawie długości algorytmu ich ge-
neracji, klasyczne figury euklidesowe (np. okrąg) mogą być nieporównywalnie bardziej zawikłane niż
pozornie ”nieskończenie skomplikowane” figury fraktalne. Obecnie jednym z najsławniejszych frak-

Rysunek 1: Kwadratowe zbiory Julii dla następujących parametrów: A) cj = −0.70176− 0.3842i, B)
cj = 0.285− 0.01i, C) cj = i (dendryt), D) cj = −0.123 + 0.745i (królik Douaday’a).

tali jest zbiór Mandelbrota. Algorytm jego generacji jest bardzo podobny do mechanizmu tworzenia
zbiorów Julii-Fatou i dany jest zależnością

z0 = 0, (3a)

zn+1 = z2n + cm. (3b)

Różnica polega na tym, że to cm (a nie p) określa punkt początkowy. Wizualizację przedstawiono jest
na Rys. 2, gdzie oprócz samego zbioru dodatkowo pokazano poszczególne etapy przybliżania frag-
mentu geometrii. Charakterystycznym jest, że na ostatniej ilustracji (powiększenie ok. 6500 razy)
znajduje się figura zbliżona kształtem do oryginału, co wskazuje na samopodobność zbioru Mandel-
brota. Co więcej T. Lei w swojej publikacji udowodnił, że omawiany zbiór jest mapą kwadratowych
zbiorów Julii. Mianowicie przy określonym i odpowiednio powiększonym cj oraz cm otrzymany tą
samą geometrię [8]. Inną powszechnie wykorzystywaną metodą generowania fraktali jest IFS (ang.
Iterated Function System) polegającą na rekurencyjnym tworzeniu kopii geometrii początkowej pod-
legającej następnie przekształceniom afinicznym. Pomimo swojej prostoty umożliwia ona generację
bardzo złożonych figur przez co jest często stosowana w grafice (np. ogień fraktalny). Przykład takiej
konstrukcji, do stworzenia której wykorzystano program Apophysis1, przedstawiono na Rys. 3. Nie
są to oczywiście wszystkie metody tworzenia omawianych geometrii. Inne z nich, generujące modele
agregatów cząsteczek, zostaną opisane w kolejnym rozdziale.

Pierwszy sposób pomiaru geometrii o dowolnej (w tym niecałkowitej) liczbie wymiarów zapropo-
nował w 1918 roku niemiecki matematyk F. Hausdorff [9]. Najważniejszym etapem procedury było
pokrycie figury F , położonej w n-wymiarowej przestrzeni euklidesowej, n-wymiarowymi podzbiorami

1Oficjalna strona projektu: http://www.apophysis.org/.
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Rysunek 2: Zbiór Mandelbrota, biały prostokąt określa fragment geometrii powiększony na kolejnym
kadrze.

Ui o średnicy nie większej niż |Ui| < δ. Miara Hausdorffa dana jest zależnością

Hs
δ (F ) = inf

{ ∞∑
i=1

|Ui|s
}
, (4)

w której s jest nieujemną liczbą rzeczywistą. Należy zauważyć, że ze wszystkich możliwych zbiorów
Ui wybieramy taki, aby suma potęg średnic jego elementów była jak najmniejsza. Jeżeli założymy,
że δ dąży do zera, otrzymamy s-wymiarową miarę Hausdorffa

Hs(F ) = lim
δ→0

Hs
δ (F ), (5)

mającą zastosowanie dla wszystkich możliwych geometrii. Wynik jest uogólnieniem takich wielkości
jak długość, powierzchnia czy objętość. Jak zostało wcześniej wspomniane, w przypadku pomiaru
geometrii przy wykorzystaniu większej wartości s niż wynosi jej rzeczywista liczba wymiarów, wynik
będzie zerowy. Jeżeli natomiast s będzie od niej mniejsze, otrzymamy nieskończoność. Przydatny wy-
nik uzyskamy wyłącznie, gdy s będzie odpowiadało liczbie wymiarów, stąd też wywodzi się definicja
wymiaru Hausdorffa

dimhF = inf {s : Hs(F ) = 0} = sup {s : Hs(F ) =∞} . (6)

Jest to najstarsza i zarazem najważniejsza definicja wymiaru fraktalnego, której właściwości wciąż są
obiektem zainteresowania wielu naukowców (jednym z nich był rosyjski matematyk A. Besicovitch,
w ramach uznania jego wkładu w rozwój matematyki, wymiar Hausdorffa można również spotkać
pod nazwą wymiaru Hausdorffa-Besicovitcha). Niestety, nie jest ona najprostsza w implementacji. Z
tego powodu wykorzystywane są również alternatywne formuły. Najpopularniejszą z nich jest wymiar
Minkowskiego (znany także jako wymiar pudełkowy), określony zależnością [3]

dimmF = lim
εH→0

logN(εH)
log(1/εH)

= lim
εH→0

logN(εH)
− log(εH)

, (7)

w której N(εH) jest ilością hipersześcianów o boku εH niezbędnych do przykrycia figury F . Jeże-
li granica nie istnieje, dokonujemy podziału na wymiar górny i dolny. Zazwyczaj dimh = dimm,
jednakże dla niektórych przypadków mogą pojawić się nieznaczne różnice (dimh < dimm). Przy
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Rysunek 3: Przykład geometrii fraktalnej wygenerowanej za pomocą metody IFS (ogień fraktalny).

określaniu wymiaru fraktalnego geometrii naturalnych pojawia się dodatkowy problem, mianowi-
cie przy bardzo małych wartościach εH samopodobność może przestać być zauważalna. Nie można
również jednoznacznie stwierdzić czy wymiar jest całkowicie niezależny od skali (chociaż może być
aproksymowany stałą wartością w pewnym przedziale εH). Jego skrajne granice nazywamy odcię-
ciem zewnętrznym i wewnętrznym. Ich wyznaczenie jest zadaniem trudnym i w wielu przypadkach
zależnym od kształtu analizowanej geometrii.

Wymiar krzywych Peano wynosi dimhF = 2. M. Shishikura w swojej publikacji określił również
wymiar zbioru Mandelbrota jako dimhF = 2 [10]. W przypadku zbiorów Julii jest on zawarty w
przedziale zamkniętym dimhF ∈ [1; 2] i zależy od punktu cj (aczkolwiek dla punktów cj znajdujących
się na granicy zbioru Mandelbrota jest to również dimhF = 2). Tab. 1 przedstawia znane wymiary
Hausdorffa popularnych zbiorów. Należy podkreślić, że wyznaczanie dimh nie jest prostym zadaniem
i w przypadku niektórych figur nie został on jeszcze precyzyjnie określony, lub jest wyłącznie jego
aproksymacją.

Tabela 1: Wymiary Hausdorffa wybranych geometrii.
Rodzaj struktury Wymiar fraktalny
Koszyk Apoloniusza ∼ 1.3057
Zbiór Cantora ∼ 0.6309
Krzywa Kocha ∼ 1.2619
Kostka Mengera ∼ 2.7268
Dywan Sierpińskiego ∼ 1.8928
Trójkąt Sierpińskiego ∼ 1.5849

Do tej pory omówiono wyłącznie geometrie czysto matematyczne. Jednym z badaczy zajmujących
się naturalnymi fraktalami (chociaż przytoczone słowo jeszcze nie istniało) był angielski matematyk
L. Richardson. Zaintrygował go fakt, że długości wybrzeża lub granicy państwa, nie da się dokładnie
zmierzyć, a jego wartość jest podawana inaczej w zależności od źródła. Wynik jest zawsze zależny
od długości miarki εH i w przypadku jej redukcji zaczynają pojawiać się nowe detale, takie jak przy-
lądki, zatoki czy ostatecznie pojedyncze ziarna piasku. Prowadzi to do tego, że przy uwzględnianiu
coraz to mniejszych elementów mierzona długość dąży do nieskończoności. L. Richardson zdefiniował
następujący sposób jej obliczania [2]

L(εH) ∼ kε1−DRH , (8)

gdzie k jest dodatnią stałą, a DR jest zależne od badanego brzegu. Praca ta została opublikowana w
1961 na długo po śmierci jej autora [11], zainspirowała również Mandelbrota do badań nad obiektami
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samopodobnymi [2, 12]. Zaproponował on, żeby wartość DR potraktować jako wymiar badanej geo-
metrii. Łatwo zauważyć, że w istocie jest ona zbliżona do opisanego wcześniej wymiaru Hausdorffa
czy Minkowskiego.

Obecnie geometria fraktalna, oprócz tego co zostało już tutaj wymienione, powszechnie wyko-
rzystywana jest do modelowania elementów geologicznych, między innymi układu rzek (lub bardziej
ogólnie zbiorników wodnych), wybrzeży, wzniesień, tekstury skał czy obiektów takich jak np. drze-
wa i chmury. Topografia powierzchni Ziemi (tak jak innych planet) również wykazuje właściwości
fraktalne i może być w ten sposób modelowana. Omawiana geometria znajduje zastosowanie przy
określaniu występowania złóż minerałów, modelowaniu (a także przewidywaniu) trzęsień ziemi, mie-
szaniu i pływów magmy oraz rozróżnianiu i klasyfikacji zjawisk geochemicznych. Wykorzystywana
jest w epidemiologii do określania ścieżek przenoszenia się chorób. W neurobiologii służy do klasyfi-
kacji neuronów oraz modelowania kinetyki kanałów jonowych biologicznych membran. W psychologii
fraktale są wykorzystywane do badania subiektywnej percepcji czasu i postrzegania złożoności przez
umysł ludzki. Istnieje model fraktalny rozpraszania fal elektromagnetycznych na płaskich powierzch-
niach (nie będzie on jednak omawiany w niniejszej pracy). Ponadto omawiana geometria znajduje
zastosowanie przy modelowaniu turbulencji, szumu, ruchów Browna, a na jej podstawie oparta jest
część modeli kosmologicznych. Wykorzystywana jest powszechnie w architekturze, sztuce, grafice
oraz informatyce (np. do kompresji danych). Liczba aplikacji w których geometria fraktalna znajduje
zastosowanie jest ogromna i rośnie każdego roku [13, 14, 15, 16, 17, 2].

2.2 Agregaty fraktalne

Pojedyncze cząsteczki łączą się ze sobą co prowadzi do powstania większych geometrii zwanych
agregatami, w których występują silne wiązania chemiczne, lub aglomeratami, w których cząsteczki
powiązane są słabymi siłami Van der Waalsa [18]. Składają się one z kilku do nawet kilku tysięcy
elementów, a ich parametry morfologiczne są zależne od wielu czynników środowiskowych. Co wię-
cej, nawet w przypadku zapewnienia niemal identycznych warunków agregacji, otrzymane geometrie
mogą charakteryzować się różnymi właściwościami. Ich najprostszym modelem jest aproksymacja
agregatu kulą o identycznej objętości. Niestety, takie założenie może prowadzić do powstania bardzo
dużego błędu w wynikach modelowania procesu rozpraszania światła [19]. Jedna z pierwszych prac
wykorzystujących geometrię fraktalną do opisu agregatów została opublikowana w 1979 roku przez S.
Forresta i A. Wittena [20]. W 1983 roku D. Weitz i M. Oliviera ogłosili, że agregaty cząsteczek złota
są samopodobne i cechują się wymiarem Hausdorffa zbliżonym do dimh ≈ 1.75 [21]. Kilka lat później
M. Lin wraz ze swoją grupą dowiedli, że proces agregacji może być uznany za uniwersalny (badania
przeprowadzono dla złota, krzemu i polistyrenu) [22]. Samopodobność agregatów przedstawiono na
Rys. 4, na którym widać, że nawet ich mały wycinek przedstawia ogólny zarys geometrii. Zakładając,

Rysunek 4: Monodyspersyjny agregat o parametrach fraktalnych Df = 1.5 i kf = 1.5, wygenerowany
metodą CC, zbudowany z Np = 10000 cząsteczek.

że agregaty są w istocie fraktalami2, mogą zostać scharakteryzowane za pomocą następującej zależ-
2Nie są one jednak nimi z czysto matematycznego punktu widzenia. Z tego powodu w niektórych publikacjach

omawiane geometrie określane są mianem pseudo-fraktali.
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ności
M ∼ LDm , (9)

w której M jest całkowitą masą geometrii, L jej liniową wielkością (np. średnicą), a Dm wymiarem
fraktalnym masy. Ponieważ najczęściej przyjmuje się, że agregaty są monodyspersyjne, złożone ze
sferycznych cząsteczek znajdujących się w kontakcie punktowym, powyższy wzór można przedstawić
w następującej postaci [23]

Np = kf (Rg/rp)
Df , (10)

w której kf definiuje współczynnik fraktalny (skalujący), Np określa ilość cząsteczek o promieniu rp
natomiast Rg jest promieniem bezwładności geometrii. Df to numeryczny wymiar fraktalny3, który
przy spełnieniu powyższego założenia (monodyspersyjność, kontakt punktowy), jest tym samym co
Dm [24, 25]. Należy mieć na uwadze, że czasem w powyższym wzorze zamiast promienia cząsteczki
rp stosowana jest jej średnica dp, w efekcie czego kf jest 2Df razy większe [26].

2.2.1 Wymiar fraktalny

Wymiar fraktalny określa sposób ulokowania cząsteczek w przestrzeni i jest najważniejszym parame-
trem opisującym skomplikowany kształt obiektu [27]. Zależny jest on między innymi od warunków
generacji, a także czasu jego życia. Ponieważ agregat jest strukturą termodynamicznie metastabilną,
charakteryzującą się dużą proporcją powierzchni do objętości, ulega on stopniowej restrukturyzacji.
Nie bez znaczenia są również warunki środowiskowe, sprzyjające powstawaniu zewnętrznych płasz-
czy [24, 28, 29]. Wymiar fraktalny jest zawarty w przedziale od Df = 1 do Df = 3, czego przykłady
przedstawione są na Rys. 5. Ponieważ w problemie rozpraszania światła wartości większe niż Df = 3
nie występują, nie będą one uwzględnione w niniejszej pracy (aczkolwiek są algorytmy umożliwiające
tworzenie geometrii charakteryzujących się nawet Df = 8 wymiarami) [30]. Jeżeli istnieje możliwość
odtworzenia pełnego procesu agregacji, wartość Df może zostać aproksymowana z wykorzystaniem
równania fraktalnego. Metoda polega na analizie zbocza funkcji ilości cząsteczek log(Np) w zależ-
ności od względnego rozmiaru geometrii, określonego jako log(Rg/rp). Niestety, szczegółowa wiedza
odnośnie przebiegu agregacji nie jest zawsze dostępna. Jednym z popularniejszych sposobów okre-
ślania Df jest wykorzystanie, klasycznej lub zmodyfikowanej, metody pudełkowej (Minkowskiego)
na obrazach TEM (ang. Transmission Electron Microscopy) [31]. Jak łatwo się domyślić eliminacja
jednego wymiaru może prowadzić do poważnych błędów w obliczeniach, ponadto ten sam agregat
obserwowany pod różnym kątem może wykazywać odmienne właściwości. Przytoczone ograniczenia
prowadzą do tego, że omawiana metoda jest trudna w zastosowaniu dla Df > 2 [32]. Problem ten
nie występuje przy obrazowaniu ET (ang. Electron Tomography), które polega na przekształceniu
serii dwuwymiarowych obrazów TEM w reprezentacje umożliwiające odczytanie trójwymiarowych
parametrów geometrii [33, 34]. Algorytm określania wymiaru fraktalnego Df dla ET jest analogiczny,
aczkolwiek pokrywające geometrię kwadraty o zmniejszającym się boku ε zostają zastąpione sześcia-
nami. Obrazowanie ET jest uznawane za dokładniejszą metodę niż standardowa analiza TEM, często
również prowadzi do innych wyników. Przykładem tego mogą być agregaty sadzy, których wymiar
fraktalny jest powszechnie uznawany jako Df ≈ 1.78. Nowsze badania z wykorzystaniem ET wyka-
zują, że wartość ta może być zaniżona i w rzeczywistości zawierać się w przedziale od Df ≈ 2.2 do
Df ≈ 2.4 [35, 36]. Kolejnymi ograniczeniami wymienionych technik są: względnie długi czas pomiaru
i brak uniwersalnego, dokładnego algorytmu przetwarzania obrazów. Powoduje to, że bardzo trudno
stworzyć system działający w trybie on-line [37, 38, 39]. Inny sposób wyznaczania Df bazuje na
teorii ELS (ang. Elastic Light Scattering) i badaniu diagramów światła rozproszonego [23, 40]. Jest
to szybki sposób pozwalający na badanie zmian geometrii w czasie rzeczywistym. Niestety, ogranicza
się do małych agregatów o wymiarze fraktalnym nie większym niż Df < 2. W przeciwnym wypad-
ku pojawiają się wielokrotne odbicia oraz zacienienia promieni świetlnych, prowadzące do błędów

3Istnieją różne metody pomiaru wymiaru fraktalnego, między innymi metoda pudełkowa, korelacji par cząsteczek
etc. Są one wyłącznie przybliżeniami dającymi podobne wyniki, dlatego w literaturze zwykle nie ma dla nich osobnych
oznaczeń i Df może odnosić się do każdego z nich. Nie inaczej jest w niniejszej pracy.
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w wynikach [24]. Wymiar fraktalny Df można również określić na podstawie analizy liniowej części
zbocza funkcji korelacji par cząsteczek, występującego w skali log-log, danej zależnością [41]

C(p) =
n(p)

4πp2hNp

, (11)

w której n(p) jest gęstością par cząsteczek oddalonych od siebie o p±h/2 (w algorytmach napisanych
na potrzeby niniejszej pracy przyjęto założenie, że ∆p = h = rp). Znormalizowana funkcja korelacji
spełnia warunek ∫ ∞

0
C(p)4πp2dp =

Np − 1
2

. (12)

Określanie wymiaru fraktalnego Df agregatów jest wciąż otwartym zagadnieniem i cały czas poja-
wiają się propozycje nowych algorytmów lub ulepszeń dotychczasowych procedur [42].

Rysunek 5: Monodyspersyjne agregaty wygenerowane za pomocą algorytmu PC, charakteryzujące
się różnym wymiarem fraktalnym: Df ≈ 1.3, Df ≈ 2.0 i Df ≈ 2.7.

2.2.2 Współczynnik fraktalny

Największą niewiadomą we wzorze fraktalnym jest wartość kf , która może różnić się nawet o kilkaset
procent w zależności od publikacji. Przykładowo dla agregatów czarnego węgla zmienia się ona w
przybliżonym zakresie od 0.3 do 3.4 i jest zależna od warunków środowiskowych, jak również algoryt-
mu jej wyznaczania [26, 36]. C. Oh i C. Sorensen sugerują, że rozwiązanie tej zagadki leży w wielkości
połączeń międzycząsteczkowych, których wpływ zawsze powinien być brany pod uwagę [43]. Co wię-
cej, wartość kf wyznaczona na podstawie analizy dwuwymiarowego obrazu (np. TEM) jest zwykle
znacznie większa od tej, określonej na podstawie badania trójwymiarowej geometrii (np. ET) [44].
Może być to spowodowane nadmiarowym (sztucznym) nakładaniem się cząsteczek powstałym pod-
czas rzutowania agregatu na płaszczyznę [44]. Współczynnik kf jest zazwyczaj uważany za wartość
stałą, należy mieć jednak na uwadze, że ta właściwość może występować jedynie w określonych za-
kresach wielkości agregatu. W przypadku gdy pozostałe parametry morfologiczne są znane, kf może
zostać wyliczone bezpośrednio z równania fraktalnego (10).

2.2.3 Promień cząsteczek

Cząsteczki są najczęściej modelowane sferami o promieniu rp. W przypadku nanocząsteczek może być
to uznane za dobre przybliżenie, chociaż agregaty monodyspersyjne występują w przyrodzie bardzo
rzadko, a ich wytworzenie jest procesem niezwykle trudnym [45]. Problem się nasila przy modelowa-
niu znacznie większych elementów. Przykładem są erytrocyty (kształt wklęsłego dysku) o wymiarach
dochodzących do 9µm i proporcjach 4:1, dla których sfera może być zbyt daleko idącym uproszcze-
niem [46, 47, 48]. Te i podobne cząsteczki można scharakteryzować skomplikowanymi równaniami
lub przedstawić w postaci zbioru elementów objętościowych. Zmiany w wielkości cząsteczek mogą
zostać opisane za pomocą rozkładu normalnego, w którym parametrami są odchylenie standardowe
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σrp oraz wartość oczekiwana (średnia arytmetyczna) µari,rp . Funkcja gęstości prawdopodobieństwa
dana jest zależnością

Pgauss(rp) =
1

σrp
√

2π
exp

(
−(rp − µari,rp)2

2σrp

)
, (13a)

przy czym

µari,rp =
∑n
i=1 rp,i
Np

, (13b)

σrp =

√√√√∑n
i=1(rp,i − µari,rp)2

Np − 1
. (13c)

Przykłady rozkładu normalnego dla różnych parametrów przedstawione są na Rys. 6. Inną popularną

Rysunek 6: Funkcja gęstości prawdopodobieństwa rozkładu normalnego dla dwóch różnych parame-
trów σrp i µrp .

metodą przedstawienia zmian rp jest wykorzystanie rozkładu log-normalnego (Rys 7). Może być on
stosowany kiedy logarytmy badanych wartości wykazują rozkład normalny. Analogicznie jak w po-
przednim przypadku, parametrami są odchylenie standardowe σ∗rp oraz wartość oczekiwana (średnia
arytmetyczna) µ∗ari,rp , które tym razem liczone są na podstawie log rp,i [49]. Rozkład log-normalny
jest często charakteryzowany za pomocą średniej geometrycznej µgeo,rp (alternatywnie mediany) i
geometrycznego odchylenia standardowego σgeo,rp . Do omawianego problemu mogą zostać wykorzy-
stane inne rozkłady (np. gamma) jednak w literaturze są one spotykane bardzo rzadko. Należy mieć
również na uwadze, że rozkład wielkości cząsteczek w pojedynczym agregacie jest znacznie węższy
niż pomiędzy nimi, ponadto polidyspersja może prowadzić do nieznacznego zwiększenia wymiaru
fraktalnego Df [50, 34]. Jeżeli promienie cząsteczek rp,i lub ich uśredniona wielkość r̄p muszą zostać
odczytane z obrazu TEM, można zastosować jeden z licznych algorytmów przetwarzania obrazów.
W przypadku badania diagramów światła rozproszonego, pod uwagę brany jest obszar Poroda [23].
LII (ang. Laser-Induced Incandescence) jest alternatywną metodą optyczną umożliwiającą określa-
nie promienia cząsteczek sadzy. Polega ona na gwałtownym podgrzaniu agregatu do temperatury
zbliżonej do temperatury parowania sadzy (ok. 4000OK), a następnie obserwacji i analizie światła
emitowanego podczas procesu żarzenia [51, 52, 53]. Do określania rp istnieje ponadto cała gama
tradycyjnych technik, do których zaliczyć można przesiewanie, sedymentację, metody holograficzne,
chromatograficzne, akustyczne, ESZ (ang. Electrical Sensing Zone) i inne [54].

2.2.4 Ilość cząsteczek

Ilość cząsteczek wchodzących w skład agregatu równie często jest charakteryzowana rozkładem log-
normalnym. Jest to spowodowane bardzo dużym rozrzutem Np, nawet w przypadku gdy cała rodzina
geometrii została wygenerowana w zbliżonych warunkach. Przykładem mogą być agregaty sadzy
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Rysunek 7: Funkcja gęstości prawdopodobieństwa rozkładu log-normalnego dla dwóch różnych pa-
rametrów σ∗rp i µ∗rp .

pobrane w okolicach Uji (Japonia) przez grupę K. Adachiego [36]. Ilość cząsteczek zawierała się w
przedziale Np,min = 7 do Np,max = 509, a mediana wynosiła med(Np) = 139. Jedną z popularnych
metod aproksymacji Np jest analiza obrazów TEM. Polega ona na określeniu uśrednionego pola
rzutowanej cząsteczki Ap, a następnie na porównaniu go z polem rzutowanej geometrii Aa według
zależności [44]

Np = ka(Aa/Ap)αa , (14)

w której ka i αa są parametrami zależnymi od stopnia przenikania się cząsteczek. Przykładowo dla
kontaktu punktowego wynoszą one odpowiednio αa ≈ 1.08 i ka ≈ 1.10 [44]. W przypadku ELS i
analizy diagramów światła rozproszonego, pod uwagę brany jest obszar Rayleigha, w którym natęże-
nie światła proporcjonalne jest do kwadratu liczby cząsteczek wchodzących w skład agregatu [23]. Z
technik tradycyjnych służących do określania Np wymienić można ESZ, umożliwiającą badanie wła-
ściwości substancji zawieszonej w elektrolicie [54]. Nie jest jednoznacznie określone od jakiej ilości
cząsteczek agregat może być uznany za fraktal. W niniejszej pracy za minimalną wartość przyjęto
Np = 10 cząsteczek, poniżej której trudno mówić o występowaniu cech fraktalnych, takich jak m.in.
samopodobieństwo.

2.2.5 Promień bezwładności

Kolejnym parametrem, powszechnie charakteryzowanym za pomocą rozkładu log-normalnego, jest
promień bezwładności Rg, wykorzystywany do określania względnej wielkości geometrii. Ma on kilka
interpretacji, w fizyce polimerów oraz przy badaniu agregatów fraktalnych zdefiniowany jest jako
średniokwadratowa odległość elementów geometrii od jej środka masy. Najczęściej liczony jest za
pomocą następującej zależności

R2g =
1
Np

Np∑
i=1

(r̄i − r0)2 =
1

2N2p

∑
i,j

(r̄i − r̄j)2, (15)

w której r̄i jest wektorem określającym pozycję i−tej cząsteczki w agregacie, natomiast r0 definiuje
środek masy układu

r0 =
1
M

Np∑
i=1

r̄imi. (16)

W powyższym wzorze M jest całkowitą masą geometrii a mi określa masę i−tej cząsteczki. Jest to
dobre przybliżenie dla dużych, monodyspersyjnych agregatów. Łatwo jednak zauważyć, że w przy-
padku, gdy są one zbudowane z niewielkiej liczby cząsteczek, pojawia się poważny błąd w wynikach.
Przykładem może być promień bezwładności kuli (pojedynczej cząsteczki), który według definicji
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wynosi Rg =
√

0.6rp, a po zastosowaniu powyższego wzoru wynosi Rg = 0 [55]. A. Filippov wraz ze
swoją grupą sugerują następującą poprawkę [41, 56]

R2g,F =
1
Np

Np∑
i=1

(r̄i − r0)2 + r2p. (17)

Różnica jest widoczna wyłącznie w przypadku, gdy liczba cząsteczek Np jest stosunkowo mała,
natomiast zaciera się dla większych agregatów, mianowicie Np >> 1. Analogiczna poprawka została
zaproponowana przez grupę C. M. Sorensena [43]

R2g,S =
1
Np

Np∑
i=1

(r̄i − r0)2 + 0.6r2p. (18)

Ponadto, przy badaniu agregatów polidyspersyjnych wielkość cząsteczek powinna być również brana
pod uwagę [55]

R2g,p =
1
M

Np∑
i=1

(r̄i − r0)2mi. (19)

Kolejnym problemem okazuje się przenikanie cząsteczek (nie znajdują się one w kontakcie punkto-
wym) oraz występowanie połączenia między nimi. Z tego powodu na potrzeby pracy powstał alterna-
tywny algorytm polegający na dekompozycji geometrii na siatkę elementów objętościowych (dipoli)
a następnie wyliczeniu Rg wykorzystując wzór klasyczny (15). Jest to najwolniejsza technika, acz-
kolwiek może być wykorzystana do aproksymacji promienia bezwładności Rg dowolnego obiektu.
Co więcej, można ją z łatwością zmodyfikować na potrzeby przeprowadzania obliczeń na agrega-
tach o zmiennej gęstości. W przypadku analizy obrazów TEM do aproksymacji Rg wykorzystywana
jest maksymalna długość rzutowanej geometrii Lg (odległość między dwoma skrajnymi punktami).
Spełniona jest przy tym zależność [44]

Lg/(2Rg,TEM) ≈ αg, (20)

w której αg jest stałym parametrem. Jego wartość różni się nieznacznie pomiędzy grupami badaw-
czymi, chociaż najczęściej zbliżona jest do αg ≈ 1.5. Jeżeli pod uwagę brane są wyłącznie diagramy
światła rozproszonego, promień bezwładności Rg można odczytać z obszaru Guiniera [23].

2.2.6 Połączenia międzycząsteczkowe

Z pozostałych parametrów morfologicznych, niewystępujących w równaniu fraktalnym (10), wymienić
można poziom przenikania cząsteczek Cov i wielkość połączeń międzycząsteczkowych Ycon. Pierwszy
parametr wykorzystuje się w modelowaniu początkowych faz spiekania i jest pomocny w analizie
obrazów TEM (będących rzutem agregatu na płaszczyznę dwuwymiarową), a także umożliwia im-
plementację prostych połączeń międzycząsteczkowych [57]. W literaturze istnieje kilka definicji Cov,
ale w niniejszej pracy wykorzystane są tylko dwie z nich. Pierwsza jest modyfikacją wzoru zapropo-
nowanego przez grupę A. Brasila [58]

Cov,b = 1− l

rp,1 + rp,2
, (21)

w którym l definiuje odległość między środkami dwóch cząsteczek. W przypadku określania Cov,b dla
całego agregatu pod uwagę brana jest średnia arytmetyczna maksymalnego stopnia przenikania dla
każdej cząsteczki z osobna. Przytoczona definicja wykorzystywana jest przy pomiarze wartości Cov
agregatów, a także podczas procesu generacji ich modeli, opisanego szerzej w jednym z kolejnych
rozdziałów. We wszystkich innych przypadkach pod uwagę brana jest druga z definicji związana
wyłącznie z pozycjami środków cząsteczek, mianowicie Cov,s. Przedstawia ona proporcję o jaką zostały
skrócone wektory określające położenie poszczególnych cząsteczek względem środka masy układu.
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Rysunek 8: Poszczególne etapy zwiększania współczynnika przenikania cząsteczek Cov,s. Na ilustracji
przedstawiono odpowiednio: Cov,s = 0.00, Cov,s = 0.50 i Cov,s = 0.75.

Wykorzystanie tej definicji umożliwia płynną zmianę stopnia przenikania cząsteczek. Ponadto, przy
założeniu, że spełniony jest warunek Cov,s 6= 1, proces jest w pełni odwracalny. Należy zaznaczyć,
że przy braku polidyspersji obie definicje prowadzą do niemal identycznych wyników, mianowicie
Cov,b ≈ Cov,s. Poszczególne etapy zwiększania Cov,s przedstawia Rys. 8. Modyfikacja Cov powoduje
zmianę niektórych parametrów morfologicznych wchodzących w skład równania fraktalnego. Liczba
cząsteczek Np oraz ich promień rp pozostają takie same. Ponieważ geometria zostaje ”ściśnięta”,
wymiar fraktalny rośnie osiągając ostatecznie wartość Df = 3 dla Cov = 1 (agregat zamienia się w
kulę). Jednakże dla niewielkiego przenikania cząsteczek (w badaniach grupy A. Brasila wynosiła ona
maksymalnie Cov = 0.3), może on być uznany za wartość stałą [58, 43]. Kolejnym parametrem jest
współczynnik fraktalny kf , którego zmiany można aproksymować zależnością

kf = kf,i · e2.2·Cov , (22)

w którym kf,i jest wartością współczynnika fraktalnego dla warunków początkowych, czyli Cov = 0.
Promień bezwładności Rg można określić za pomocą następującego równania

Rg = Rg,i · (1− Cov), (23)

gdzie, analogicznie jak poprzednio, Rg,i jest wartością promienia bezwładności dla warunków począt-
kowych. Wykorzystanie bardziej zaawansowanych połączeń międzycząsteczkowych służy do modelo-
wania zjawiska dyfuzji atomowej, prowadzącej do zwiększenia objętości materiału w pobliżu punktu
styku. Najprostszy model połączenia tego typu może być zobrazowany za pomocą cylindra o zwięk-
szającym się promieniu rc, ulokowanego pomiędzy środkami obu cząsteczek. Przedstawiono to na
Rys. 9. Wielkość połączenia zawiera się w zamkniętym przedziale Ycon ∈ [0; 1], przy czym Ycon = 0

Rysunek 9: Podstawowe połączenie cylindryczne. Parametr l określa odległość pomiędzy środkami
cząsteczek, kolorem szarym zaznaczone jest połączenie o rozmiarze Ycon = 0.5 [59].

ustala promień cylindra jako zero (rc = 0), natomiast w przypadku gdy Ycon = 1 jest on równy pro-
mieniowi mniejszej cząsteczki (rc = rp,min). W każdym innym przypadku jego wartość jest określona
zależnością: rc = Ycon · rp,min. Poszczególne etapy zwiększania wartości Ycon przedstawia Rys. 10.
Inne możliwe rodzaje połączeń widoczne są na Rys. 11. Przedstawione zostały połączenie liniowe
(lewa strona ilustracji) i połączenie kwadratowe (prawa strona ilustracji). Ponieważ są one trudniej-
sze w implementacji oraz wybór typu połączenia tylko w nieznaczny sposób wpływa na właściwości
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Rysunek 10: Poszczególne etapy zwiększania wielkości połączeń międzycząsteczkowych Ycon. Na ilu-
stracji przedstawiono odpowiednio: Ycon = 0.00, Ycon = 0.75 i Ycon = 1.00.

optyczne agregatów fraktalnych, nie zostały one wykorzystane w dalszych badaniach. Wprowadzenie
połączeń międzycząsteczkowych Ycon > 0 nie powinno mieć wpływu na właściwości fraktalne agre-
gatu, w szczególności gdy liczba cząsteczek jest duża, jednakże udowodnienie tego stwierdzenia nie
było tematem pracy i odpowiednie badania nie zostały przeprowadzone. Dysponując wspomnianymi

Rysunek 11: Zaawansowane połączenie międzycząsteczkowe. Parametr l oznacza odległość pomiędzy
środkami cząsteczek. Kolorem szarym zaznaczone są połączenia o wielkości Ycon = 0.5. po lewej
stronie przedstawiono połączenie liniowe (aproksymowane funkcją liniową), po prawej stronie przed-
stawiono połączenie kwadratowe (aproksymowane funkcją kwadratową) [59].

parametrami, mianowicie Ycon i Cov, oraz kontrolując objętość geometrii można modelować proces
spiekania.

2.2.7 Funkcja koordynacyjna

Jest to bardzo rzadko spotykany parametr opisujący właściwości morfologiczne agregatów. Określa on
prawdopodobieństwo, z jakim losowa cząsteczka jest w kontakcie z dokładnie X innymi cząsteczkami.
Łatwo zauważyć, że dla wymiaru fraktalnego Df = 1 cząsteczki (wszystkie oprócz dwóch skrajnych)
są w kontakcie z dokładnie dwiema innymi. Wraz ze wzrostem Df prawdopodobieństwo posiadania
większej ilości sąsiadów wzrasta [58]. Z powodu swojej małej popularności, funkcja koordynacyjna
nie będzie wykorzystywana w dalszej części pracy.

2.2.8 Funkcja kąta tripletów

Innym rzadko spotykanym parametrem jest funkcja T , określająca prawdopodobieństwo, że najwięk-
szy kąt występujący pomiędzy trzema dowolnymi cząsteczkami, będącymi w jakimkolwiek kontakcie
jest równy X [58]. Podobnie jak w przypadku funkcji koordynacyjnej, z powodu swojego niskiego
rozpowszechnienia, funkcja kąta tripletów nie będzie wykorzystywana w niniejszej pracy.

2.2.9 Pozostałe właściwości

Z pozostałych parametrów określających właściwości agregatów fraktalnych można wymienić gęstość,
objętość oraz powierzchnię. W niektórych programach modelujących zjawisko rozpraszania światła
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wymagane jest podanie promienia objętości definiującego kulę o takiej samej objętości jak analizowa-
ny agregat. Z parametrów optycznych wymienić można zespolony współczynnik załamania światła
mp oraz przenikania ε dla wszystkich materiałów w zależności od padającej fali λ. Nie są to wszyst-
kie możliwe parametry opisujące agregaty fraktalne (mogą się one różnić w zależności od aplikacji),
jednakże do opisu problemu rozpraszania światła są one w zupełności wystarczające.

2.3 Proces agregacji cząsteczek

Pojedyncze cząsteczki łączą się ze sobą tworząc większe geometrie zwane agregatami. Zjawisko agre-
gacji jest skomplikowanym, zależnym od wielu czynników procesem. Do dnia dzisiejszego powstało
wiele algorytmów wykorzystywanych do tworzenia geometrii fraktalnych. Większość z nich można
przypisać do jednej z dwóch kategorii:

• Agregacja typu cząsteczka-klaster (ang. Particle-Cluster, PC) - Jest to prostszy model
agregacji polegający na dołączaniu pojedynczych cząsteczek do rosnącej, nieporuszającej się
geometrii. Algorytmy danego typu są bardzo wydajne, stosunkowo proste w implementacji
oraz umożliwiają generowanie modeli agregatów o bardzo wysokim wymiarze fraktalnym Df .
Niestety, nie odwzorowują one wiernie rzeczywistego procesu agregacji, a powstałe geometrie
mogą być zależne od skali. Co więcej, nawet pomimo spełnienia równania fraktalnego, duże
agregaty nie zawsze wykazują właściwości charakterystyczne dla tego typu obiektów [58, 50].

• Agregacja typu klaster-klaster (ang. Cluster-Cluster, CC) - Model prowadzi do po-
wstania bardziej realistycznych geometrii, niezależnie od ich wielkości. W przeciwieństwie do
agregacji PC nie ogranicza się on do przyłączania pojedynczej cząsteczki podczas każdej iteracji
(chociaż może się to zdarzyć), ale umożliwia łączenie ze sobą całych klastrów. Największą wadą
algorytmów CC jest utrudniona generacja geometrii charakteryzujących się wysokim wymiarem
fraktalnym Df oraz ich skomplikowana implementacja [50, 60, 58].

Przykłady obu typów agregacji przedstawione są na Rys. 12, na którym widać różnicę w ich samopo-
dobieństwie. Poniższe punkty opisują krótko najpopularniejsze techniki tworzenia modeli agregatów
fraktalnych. Należy podkreślić, że przytoczone wartości Df są tylko przybliżeniem, nie uwzględniają
polidyspersji i mają zastosowanie wyłącznie dla agregacji zachodzącej w trójwymiarowej przestrzeni.

Rysunek 12: Agregaty zbudowane zNp = 500 sferycznych cząsteczek o wymiarze fraktalnymDf = 1.5
i współczynniku skalującym kf = 1.5 wygenerowane za pomocą algorytmu PC (strona lewa) i CC
(strona prawa).

2.3.1 Agregacja balistyczna

Historycznie był to jeden z pierwszych modeli procesu agregacji. W podstawowej wersji cząsteczki
poruszają się w kierunku rosnącej geometrii po liniowych (balistycznych) ścieżkach, a przy każdej
kolizji tworzy się między nimi nierozerwalna więź. W przypadku agregacji typu PC, znanej jako BA
(ang. Ballistic Aggregation), wymiar fraktalny jest zbliżony do Df ≈ 3. Należy mieć na uwadze, że
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w niektórych implementacjach ścieżki balistyczne cząsteczek nie zawsze są w pełni losowe i mogą
podlegać pewnym tendencjom (ich występowanie było poważnym problemem w pierwszej generacji
algorytmów). W przypadku hierarchicznej (łączone są klastry o tej samej wielkości) agregacji BCA
(ang. Ballistic Cluster Aggregation), agregaty charakteryzują się wymiarem Df ≈ 1.89 [50, 60].
Przykłady agregatów BA/BCA przedstawione są na Rys. 13.

Rysunek 13: Agregacja balistyczna. Rysunek przedstawia dwuwymiarowy agregat BA (strona lewa),
oraz BCA (środek). Z prawej strony widoczny jest trójwymiarowy agregat BCA.

2.3.2 Agregacja limitowana dyfuzją

Jest to obecnie jedna z najczęściej stosowanych technik agregacji, która została zaproponowana przez
T. Wittena i L. Sandera w 1981 roku [61]. W przypadku agregacji PC, znanej pod nazwą DLA (ang.
Diffusion Limited Aggregation), cząsteczki poruszają się w sposób losowy (np. wykorzystując ruchy
Browna), począwszy od miejsca znajdującego się w dużej odległości od rosnącej geometrii. Agre-
gaty powstałe w ten sposób charakteryzują się wymiarem fraktalnym zbliżonym do Df ≈ 2.5. W
celu uproszczenia i przyspieszenia algorytmów proces agregacji może przebiegać na n-wymiarowej
siatce zamiast w otwartej przestrzeni. W takim wypadku cząsteczka może poruszyć się w jednym
z 2 · n możliwych kierunków o wartość jednostkową. Idea metody DLCA (ang. Diffusion-Limited
Cluster Aggregation) przedstawia się następująco. W ograniczonej przestrzeni znajdują się chaotycz-
nie rozmieszczone cząsteczki, poruszające się po losowych ścieżkach. Przy każdej kolizji tworzy się
między nimi nierozerwalna więź, a sam proces kończy się po powstaniu agregatu o określonej wiel-
kości lub gdy wszystkie cząsteczki połączą się ze sobą. Istnieje wiele różnych modyfikacji algorytmu
DLCA. Przykładowo może on wykorzystywać prawdopodobieństwo utworzenia połączenia (cząstecz-
ki nie łączą się przy każdej kolizji, co modeluje działania bariery chemicznej) czy zmiennej prędkości
przemieszczania się elementów (masywniejsze klastry poruszają się wolniej). Proces agregacji może
przebiegać w otwartej przestrzeni lub na n-wymiarowej siatce, niezależnie od wykorzystanej metody,
wymiar fraktalny agregatów DLCA określony jest jako Df ≈ 1.78 [50, 60]. Przykłady agregatów
DLA/DLCA przedstawiono na Rys. 14. Ponadto na Rys. 15 przedstawiona jest przestrzeń agregacji.

Rysunek 14: Agregacja limitowana dyfuzją. Rysunek przedstawia dwuwymiarowy agregat DLA (stro-
na lewa), oraz DLCA (środek). Z prawej strony widoczny jest trójwymiarowy agregat DLCA.
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Rysunek 15: Przestrzeń agregacji procesu DLCA. W danym momencie istnieje przynajmniej jedna
geometria o wielkości min. Np  250.

2.3.3 Agregacja limitowana reakcją

Pierwszy algorytm PC danego typu, znany jako RLA (ang. Reaction Limited Aggregation), został
zaproponowany przez M. Edena w 1958 roku i jego celem było modelowanie rozrostu kolonii ko-
mórek [62]. Rosnący agregat umieszczony był na n-wymiarowej siatce, a podczas każdej iteracji, na
jednym z wolnych pól (mających styczność z obrysem struktury), dodawana była nowa cząsteczka.
Wszystkie możliwe pozycje charakteryzowały się jednakowym prawdopodobieństwem, dlatego geo-
metrie wygenerowane za pomocą tej metody miały wysoki wymiar fraktalny, zbliżony do Df ≈ 3.0.
W przypadku uwzględnienia bariery potencjałów cząsteczki nie łączą się ze sobą przy każdym ze-
tknięciu, ale, żeby zaczęły działać siły przyciągające, liczba kolizji musi być odpowiednio duża. Taki
proces może być modelowany za pomocą agregacji DLCA z bardzo małym prawdopodobieństwem
utworzenia połączenia. Niestety, jest to mało wydajna metoda, a czas jej trwania bardzo się wy-
dłuża. W 1984 roku R. Jullien i M. Kolb opracowali nowy model agregacji typu CC, znany jako
RLCA (ang. Reaction Limited Cluster Aggregation), w którym klastry łączą się ze sobą na jednej,
losowo wybranej pozycji (podobnie jak w przypadku RLA, wszystkie możliwe pozycje charakteryzują
się jednakowym prawdopodobieństwem). Prowadzi to do powstania modeli agregatów o wymiarze
fraktalnym zbliżonym do Df ≈ 1.99 [63, 50]. Przykłady agregatów RLA/RLCA przedstawione są na
Rys. 16.

Rysunek 16: Agregacja limitowana reakcją. Rysunek przedstawia dwuwymiarowy agregat RLA (stro-
na lewa), oraz RLCA (środek). Z prawej strony widoczny jest trójwymiarowy agregat RLCA.

20



2.3.4 Algorytmy dostrajalne

Powyższe metody naśladują procesy występujące w przyrodzie, prowadzące do powstania agregatów
o określonych parametrach morfologicznych. W niektórych zagadnieniach wymagane są geometrie
o innych, specyficznych kształtach. W tym celu powstały algorytmy dostrajalne, które zapewniają
spełnienie równania fraktalnego na każdym kroku agregacji. Do danej grupy zaliczają się metody
odwzorowujące rzeczywiste procesy fizyczne (w tym te omówione wcześniej) pod warunkiem, że po
każdej iteracji algorytmu sprawdzane jest równanie fraktalne. Jeżeli nie zachodzi równość, cząsteczka
(lub klaster) jest odrzucana, a krok powtarzany aż do otrzymania pożądanego rezultatu. Łatwo
się domyślić, że takie metody są bardzo czasochłonne. Ponadto, jak zostało wspomniane wcześniej,
samo spełnienie równania (10) nie musi przesądzać o występowaniu wyraźnych cech fraktalnych
geometrii. Na potrzeby niniejszej pracy wygenerowano modele agregatów o różnych parametrach
morfologicznych za pomocą algorytmu zaproponowanego przez grupę A. Filippova [41]. Polega on na
analitycznym obliczeniu odległości pomiędzy środkami masy dwóch klastrów (ewentualnie cząsteczki
i klastru w przypadku agregacji PC), a następnie umieszczeniu na powstałej sferze elementu w taki
sposób, aby był on połączony z resztą agregatu, ale nie występowało przenikanie cząsteczek. Dla
agregacji PC promień sfery |Γ| wyliczany jest z zależności
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Np − 1

(
Np

kf

) 2
Df
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2

Np − 1
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2

(
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kf

) 2
Df

, (24)

w której Γ oznacza wektor łączący nową cząsteczkę ze środkiem masy rosnącej geometrii. Ponieważ
dane podejście zawiera w sobie wszystkie omówione wcześniej wady agregacji typu PC, wykorzystane
zostało wyłącznie do generowania modeli agregatów o wymiarze fraktalnym większym niż Df > 2.5
oraz do tworzenia początkowej listy agregatów na potrzeby metody CC. W przypadku agregacji typu
CC równanie wyrażone jest zależnością

Np = Np,1 +Np,2, (25a)
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gdzie Np,i i Rg,i są odpowiednio liczbą cząsteczek i promieniem bezwładności i-tego klastru. Zastoso-
wano model hierarchiczny, w którym łączą się ze sobą klastry o identycznej (lub zbliżonej) wielkości.
Punktem wyjściowym jest utworzenie listy małych agregatów, które następnie ulegają połączeniu, co
prowadzi do powstania jednej, końcowej geometrii. Powyższe równania mają zastosowania w przy-
padku monodyspersyjnych agregatów o sferycznych, nieprzenikających się cząsteczkach i zostały
wyliczone z następującego wzoru
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2
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)
+Np,1Np,2Γ2. (26)

Na potrzeby pracy wprowadzono modyfikację algorytmu umożliwiającą tworzenie polidyspersyjnych
struktur o przenikających się cząsteczkach. Ponadto, nowa implementacja sprawiła, że modele agre-
gatów mogą być generowane w bardzo szybkim tempie (losowość jest ograniczona do niezbędnego
minimum), a błąd pozycji cząsteczek ∆Cov jest pomijalnie mały. Przykłady geometrii wygenerowa-
nych tą metodą przedstawiono na Rys. 12. Implementacje wszystkich przytoczonych metod agregacji
opisano szerzej w rozdziale poświęconym algorytmom obliczeniowym.

2.4 Podstawy rozpraszania światła

Pojęcie światła jest ściśle związane z budową układu wizyjnego człowieka, a przede wszystkim ze
sposobem postrzegania barw. Jest to pasmo promieniowania elektromagnetycznego EM (ang. Elec-
troMagnetic field) odbieranego przez oko ludzkie, zawierające się w umownym przedziale od 400nm
do 800nm.
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2.4.1 System postrzegania barw

Do XVII wieku nie istniała teoria kolorów a barwę powszechnie uznawano za odpowiednią mieszankę
światła i mroku. Nowożytną erę optyki otwierają badania Keplera, który wyjaśnił podstawowe me-
chanizmy działania ludzkiego oka (w sposób teoretyczny, aczkolwiek przyszłe badania potwierdziły
jego teorię). Zasugerował również, że kolor jest zależny od poziomu przenikalności i gęstości substan-
cji. Kolejnymi naukowcami zainteresowanymi danym zagadnieniem byli m.in. Kartezjusz (twierdził,
że barwa jest zależna od rotacji cząsteczek w ośrodku) i Hooke (uznawał, że barwa zależy od gru-
bości obiektu). Pomimo faktu, że ich teorie okazały się błędne, wymienione osoby miały ogromny
wkład w rozwój optyki. Przełomem okazały się badania Newtona, który wyodrębnił poszczególne
kolory podczas doświadczeń z pryzmatem. Pomimo dużej krytyki, m.in. ze strony Hooke’a, twierdził,
że światło jest złożone jednocześnie ze wszystkich barw. Kolejnym dowodem na poparcie tej tezy
było przeprowadzenie eksperymentu, polegającego na rekombinacji kolorów i odtworzeniu pierwotnej
wiązki.

Obecnie wiadomo, że człowiek postrzega świat w sposób trichromatyczny. W siatkówce oka znaj-
dują się cztery grupy fotoreceptorów, jedna z nich (pręciki) odpowiada za widzenie skotopowe i nie
wpływa na widzenie barw, poza bardzo ograniczonymi warunkami zmierzchowymi. Grupa ta stanowi
95% wszystkich fotoreceptorów i jest najbardziej wyczulona na długość fali zbliżoną do λrod ≈ 498nm.
W dzień odpowiedź pręcików zagłuszana jest przez czopki, również działające jako detektory fotonów
o określonej energii. Dzielą się one na trzy grupy o nazwach ”S” (krótkie fale EM), ”M” (średnie
fale EM) oraz ”L” (długie fale EM). Charakteryzują się określonym prawdopodobieństwem absorp-
cji fotonu w funkcji długości fali λ. Jej kształt zbliżony jest do rozkładu normalnego o wartościach
średnich odpowiednio: λS ≈ 437nm, λM ≈ 533nm i λL ≈ 564nm. Należy mieć na uwadze, ze przy-
toczone wartości powinny być traktowane wyłącznie jako przybliżenie i w zależności od publikacji
mogą się one różnić nawet o kilkadziesiąt nanometrów. Co więcej, są one cechą indywidualną każdego
człowieka. Poziom odpowiedzi czopka zależy od ilości zabsorbowanych fotonów w jednostce czasu,
a wrażenie barwy polega na porównaniu ze sobą poziomu odpowiedzi co najmniej dwóch typów
fotoreceptorów. [7, 64].

2.4.2 Zjawisko rozpraszania światła

Rzadko kiedy obserwujemy światło, które dochodzi do nas bezpośrednio od źródła. Zazwyczaj wielo-
krotnie zmienia ono kierunek propagacji pod wpływem interakcji z materią. Pod wypływem padającej
fali ładunki elektryczne zaczynają oscylować. Następnie wypromieniowują one energię elektromagne-
tyczną we wszystkich kierunkach [65, 66]. Ogół zjawisk wpływających na zmianę kierunku propagacji
fal elektromagnetycznych nazywamy rozpraszaniem. Do najlepiej poznanych zjawisk zaliczamy re-
frakcję odbicie i dyfrakcję.

Refrakcja to zjawisko załamania światła, które było badane już przez Ptolemeusza, aczkolwiek
nie był on w stanie go w pełni wyjaśnić. Prawo refrakcji zostało zdefiniowane przez Snella, który nie
opublikował wyników swojej pracy (jego wkład w poznanie zjawiska został opisany w manuskryptach
Huygensa). Po raz pierwszy zależność została opublikowana przez Kartezjusza. Fermat wyjaśnił oma-
wiane zjawisko na podstawie zasady ekstremum i uznał, że w omawianym przypadku czas przejścia
z punktu A do punktu B, położonego w innym ośrodku, dąży do wartości minimalnej. Pozwoliło to
rozwinąć równanie Snella w proporcję prędkości

sin θ1
sin θ2

=
n2
n1

=
v1
v2
, (27)

w którym θ1 i θ2 to odpowiednio kąt padania i załamania fali (względem prostopadłej do płaszczyzny
odbijającej), ni jest współczynnikiem załamania, a vi prędkością fali w i-tym ośrodku. Zjawisko re-
frakcji przedstawione jest na Rys. 17A. Newton na podstawie eksperymentów z rozszczepianiem świa-
tła udowodnił, że n jest zależne od długości fali (zjawisko dyspersji) [67]. Teoria Ewalda-Oseena głosi,
że fala padające wnika do ośrodka, ale jest w całości kasowana przez składową pola generowanego
przez oscylujące dipole (pozostaje tylko część odpowiedzialna za falę o mniejszej prędkości) [68, 69].
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Rysunek 17: A) Zjawisko załamania fali (refrakcji), w którym kąt padania jest równy kątowi odbicia.
B) Zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia.

Rysunek 18: A) Zjawisko odbicia zwierciadlanego. B) Zjawisko odbicia dyfuzyjnego.

Odbicie jest jednym z najlepiej poznanych zjawisk optycznych. Zostało opisane już w starożytności
przez Euklidesa w pracy ”Optyka” [67]. Na granicy dwóch ośrodków fala padająca zmienia kierunek
propagacji nie zmieniając jednocześnie ośrodka pierwotnego. Wyróżniamy dwa rodzaje odbicia:

• Zwierciadlane - kąt odbicia fali, względem prostopadłej do płaszczyzny odbijającej, jest równy
kątowi jej padania, co przedstawione jest na Rys. 18A. Kartezjusz, który twierdził, że światło
ma naturę ruchu, porównywał zjawisko odbicia do zachowania piłki rzuconej o ziemię. Zasada
ekstremum również jest w stanie wyjaśnić zjawisko odbicia. Najkrótsza droga (lub czas) z
punktu A do punktu B, położonego w tym samym ośrodku jest wtedy kiedy kąt padania jest
równy kątowi odbicia (zakładamy, że fala elektromagnetyczna musi się odbić od granicy dwóch
ośrodków).

• Dyfuzyjne - światło odbijane jest w różnych kierunkach. Spowodowane jest to chropowatością
(nierównością) powierzchni odbijającej jak również wielokrotnymi odbiciami zachodzącymi we
wnętrzu struktury. Przykład odbicia dyfuzyjnego przedstawiony jest na Rys. 18B [70].

Osobnym przypadkiem jest całkowite wewnętrzne odbicie, które może mieć miejsce, gdy fala zmienia
ośrodek na mniej gęsty optycznie, co przedstawiono na Rys. 17B. Jeżeli fala propaguje pod kątem
większym niż kąt graniczny dany równaniem

θgr = arcsin
(
n2
n1

)
, (28)

jest ona w całości odbijana. Jednocześnie w ośrodku mniej gęstym optycznie pojawia się fala za-
nikająca. Maleje ona eksponencjalnie wraz z odległością od granicy dwóch ośrodków i nie przenosi
żadnej energii. Co więcej, fala odbita jest nieznacznie przesunięta względem fali padającej (zjawisko
Goos-Haenchena). Jeżeli do układu dołożymy kolejne medium w odległości zbliżonej do długości
fali i spełniona jest zależność n3 > n2 < n1 (np. szkło-powietrze-szkło) może wystąpić zjawisko
tunelowania fotonów [71, 72].

Dyfrakcja jest zmianą kierunku rozchodzenia się fali w pobliżu materii. Pierwsze prace o dyfrakcji
należą do Grimaldiego, który wyjaśnił zjawisko nawiązując do fali powstającej na wodzie. Dyfrakcja
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Rysunek 19: A) Zjawisko dyfrakcji. B) Zjawisko absorpcji.

Rysunek 20: Zjawisko rozpraszania na cząsteczce o wielkości rzędu długości fali. Ze względu na jej
wielkość optyka geometryczna (polegająca na śledzeniu biegu promieni) nie może być zastosowana.

jest lepiej widoczna, gdy mijany obiekt jest wielkości rzędu długości fali. Wyróżniamy dwa główne
typy dyfrakcji: Fresnela (pola bliskiego) i Fraunhoffera (pola dalekiego). Przykład dyfrakcji znajduje
się na Rys. 19A.

Są to najbardziej podstawowe zjawiska opisujące interakcję fali elektromagnetycznej z materią.
Należy pamiętać, że przy obliczaniu pola elektromagnetycznego brane są pod uwagę jeszcze inne
zjawiska, jak m.in. interferencja. W niektórych przypadkach długość fali może ulec zmianie, co tłu-
maczą zjawiska Ramana i Brillouina, będą one jednak pominięte w niniejszej pracy (rozpatrywane
jest wyłącznie rozpraszanie elastyczne) [73, 65]. W przypadku materiałów anizotropowych współczyn-
nik załamania światła jest zależny od kierunku propagacji fali, jak również jej polaryzacji (pomimo
faktu, że niektóre algorytmy uwzględniają to zjawisko, w pracy będą brane pod uwagę wyłącznie
materiały izotropowe). Jeżeli wymiary obiektu rozpraszającego są znacznie większe od długości fali,
do modelowania procesu rozpraszania światła można wykorzystać metody geometryczne, polegające
na śledzeniu biegu promieni światła. Z drugiej strony, jeżeli jego wymiary są znacznie mniejsze, do
modelowania rozpraszania światła na obiekcie może zostać wykorzystana teoria Rayleigha, w której
obiekt zastępowany jest oscylującym dipolem. Granica zakresu Rayleigha nie jest precyzyjnie okre-
ślona, chociaż niektóre źródła podają, że dla światła widzialnego jest to 300nm (wyniki są wtedy
jedynie przybliżeniem - w niniejszej pracy teoria Rayleigha nie jest stosowana nawet w przypadku
znacznie mniejszych geometrii). Najtrudniejszy przypadek ma miejsce gdy wielkość obiektu rozpra-
szającego jest zbliżona do długości fali λ, co przedstawione jest na Rys. 20. Optyka geometryczna
nie ma zastosowania, a modelowanie obiektu pojedynczym dipolem wiąże się z bardzo dużym błę-
dem w obliczeniach. Obecnie znane są tylko zależności dla podstawowych kształtów (takich jak np.
cylinder, sfera), które polegają na bezpośrednim rozwiązaniu równań Maxwella. Powstało wiele teo-
rii pozwalających na aproksymację omawianego przypadku, np. T-Matrix czy DDA (ang. Discrete
Dipole Approximation). Zostaną one szczegółowo omówione w dalszej części rozdziału [74].
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Rysunek 21: Zespolony współczynnik załamania światła mp dla złota [77].

2.4.3 Ekstynkcja światła

Innym bardzo ważnym zjawiskiem występującym podczas interakcji fali elektromagnetycznej z ma-
terią jest absorpcja, przedstawiona na Rys. 19B. Polega ona na zmianie energii promieniowania w
jej inny rodzaj np. energię cieplną. Teoretycznie odpowiada za nią część urojona zespolonego współ-
czynnika załamania światła k. W rzeczywistości nie można jednak wykluczyć wpływu jego części
rzeczywistej n, który definiuje kierunek propagacji, a co za tym idzie, sposobu wnikania w struktu-
rę [75]. Ekstynkcja jest połączeniem rozpraszania z absorpcją [65, 66].

2.4.4 Właściwości optyczne materiału

Na poziom ekstynkcji ma wpływ kształt, objętość, powierzchnia, jak również lokalizacja obiektu
w przestrzeni. Każdy z parametrów morfologicznych, opisanych w poprzednim rozdziale, również
znajduje odzwierciedlenie w wynikach symulacji rozpraszania światła. Z parametrów optycznych
materiałów należy wymienić:

• Zespolony współczynnik załamania światła - dany jest on zależnością m = n + ik i jest
cechą indywidualną każdego materiału. Przykładowy wykres dla złota znajduje się na Rys. 21.
Możliwe jest również tworzenie materiałów kompozytowych o ujemnej części rzeczywistej współ-
czynnika załamania światła, tj. n < 0 [76].

• Względna przenikalność elektryczna - charakteryzuje ona właściwości elektryczne mate-
riału i może być stosowana zamiennie z zespolonym współczynnikiem załamania światła. Dana
jest zależnością εr = εr1 + iεr2, a przekształcenia wyrażone są wzorami

εr,1 = n2 − k2; εr,2 = 2nk (29a)

n =

√√√√√ε2r,1 + ε2r,2 + εr,1

2
; k =

√√√√√ε2r,1 − ε2r,2 + εr,1

2
. (29b)

Bezwzględna przenikalność dana jest równaniem εi = εr,iε0, gdzie ε0 jest przenikalnością próżni.
Równania są poprawne przy założeniu, że materiał nie wykazuje wyraźnych cech magnetycz-
nych.

• Częstotliwość rezonansowa plazmonów - plazmon jest kwantem oscylacji plazmy, tj. oscy-
lacji gęstości elektronów swobodnych. Jeżeli dwa ośrodki charakteryzują się przeciwnym zna-
kiem względnej przenikalności elektrycznej, na ich styku mogą pojawić się plazmony powierzch-
niowe (właściwie to plazmonowe polarytony) rozchodzące się równolegle do granicy dwóch
ośrodków. Plazmony powierzchniowe są powodowane oscylacjami elektronów występujących
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na powierzchni przewodnika (zwykle metalu) o ujemnej wartości względnej przenikalności elek-
trycznej. Fala elektromagnetyczna ”przykleja” się wtedy do granicy dwóch ośrodków powo-
dując znaczną zmianę właściwości optycznych układu. W przypadku nanocząsteczek mówimy
o zjawisku zlokalizowanych plazmonów powierzchniowych. Ponieważ długość fali jest większa
od obiektu rozpraszającego, pobudzone są wszystkie elektrony swobodne występujące na po-
wierzchni cząsteczki. Prowadzi to do bardzo silnych zaburzeń pola bliskiego i ma wpływ na
badaną ekstynkcję, co jest przedstawione na Rys. 22. Wartość ekstynkcji w paśmie, w któ-
rym zawiera się częstotliwość rezonansowa plazmonów gwałtownie rośnie. Omawiane zjawisko
jest wykorzystywane w materiałach kompozytowych. Przykładowo, wzbogacenie dwutlenku
tytanu cząsteczkami srebra może wpłynąć na jego przerwę energetyczną. Staje się on wtedy
aktywny w paśmie światła widzialnego, co umożliwia wykorzystanie go, między innymi, w
panelach fotowoltaicznych. Częstotliwość rezonansowa plazmonów jest zależna od właściwo-
ści optycznych materiału, otaczającego go ośrodka, jak również wielkości i kształtu badanego
obiektu [65, 78, 72, 79, 80].

Rysunek 22: Ekstynkcja cząsteczki złota o promieniu rp = 25nm. Nagły wzrost mierzonej wielkości
ma miejsce w okolicy λ ≈ 530nm.

2.4.5 Parametry optyczne obiektów fizycznych

Fizyczne pole optyczne przynosi istotny wkład w opis obiektów otaczających rzeczywistość, w tym
złożonych układów cząsteczek. Ponieważ w niniejszej pracy analizowane jest tylko pole dalekie, cha-
rakterystyka pola bliskiego zostanie pominięta (chociaż niektóre algorytmy pozwalają na wyliczenie
właściwości pola elektromagnetycznego w dowolnym punkcie). Geometrię rozpraszania światła przed-
stawiono na Rys. 23 natomiast poniżej wylistowano i opisano najważniejsze optyczne miary przydatne
podczas charakteryzacji agregatów cząsteczek.

• Polaryzacja - opisuje kierunek drgań pola elektrycznego. Pełny stan polaryzacji fali płaskiej
określa wektor Stokesa, mianowicie S = [Iir, Q, U, V ], którego składowe można wyliczyć z za-
leżności

Iir = E‖E
∗
‖ + E⊥E

∗
⊥, (30)

Wartość Iir określa irradiancję, która jest zdefiniowana jako strumień promieniowania na jed-
nostkę powierzchni.

Q = E‖E
∗
‖ − E⊥E∗⊥, (31)

U = E‖E
∗
⊥ + E⊥E

∗
‖ . (32)

Wartości Q i U są składowymi odpowiedzialnymi za polaryzację liniową

V = i(E‖E∗⊥ − E⊥E∗‖). (33)
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Rysunek 23: Geometria rozpraszania światła.

Wartość V jest składową odpowiedzialną za polaryzację kołową. Parametr E oznacza zespolone
funkcje oscylacji wektora elektrycznego w kierunku prostopadłym ⊥ i równoległym ‖ do referen-
cyjnej płaszczyzny odniesienia (np. płaszczyzny rozpraszania), natomiast ∗ oznacza sprzężenie
wartości zespolonej. Dla światła niespolaryzowanego zachodzi zależność Q = U = V = 0.
Zmianę stanu wektora można wyrazić zależnością

Ss =
1

k2r2
MSi, (34)

w której M jest 16 elementową macierzą Muellera opisującą wpływ obiektu rozpraszającego
na zmianę polaryzacji. Funkcja falowa dana jest równaniem k = 2π/λ a r określa odległość
detektora od środka układu. Zakładamy przy tym, że r jest dużo większe od jego liniowej
wielkości i ośrodek otaczający obiekt nie wykazuje cech absorpcyjnych, tj. k = 0. Omawiana
macierz obliczana jest przez większość powszechnie stosowanych algorytmów, chociaż niektóre
jej składowe mogą być pominięte. Należy mieć również na uwadze, że M może przyjmować
różne wartości zależnie od pozycji detektora.

• Irradiancja / Natężenie promieniowania - obydwa parametry są często stosowane zamien-
nie. Irradiancja jest zdefiniowana jako strumień promieniowania na jednostkę powierzchni [65]

Iir =
ΦE

S
. (35)

W większości rozpatrywanych przypadków interesuje nas pole dalekie, czyli takie, w którym
odległość detektora o powierzchni S od środka układu r jest o wiele większa od obiektu roz-
praszającego, np. agregatu. W takich warunkach Iir maleje wraz z kwadratem r. Natężenie
promieniowania jest strumieniem emitowanym w kąt bryłowy

I =
ΦE

Ω
, (36)

dany równaniem Ω = S/r2. W problemie rozpraszania światła często badana jest zależność I
od kąta θ. Określony jest on względem płaszczyzny rozpraszania, która może być zdefiniowa-
na dowolnie pod warunkiem, że przechodzi przez środek układu i jest równoległa do kierunku
propagacji fali. Rozpraszanie w przód zachodzi dla θ ≈ 0, a rozpraszanie w tył dla θ ≈ 180o.
Diagramy światła rozproszonego przedstawiane są zwykle dla wyników uśrednionych, znorma-
lizowanych i o dwóch stanach polaryzacji, odpowiednio I‖ i I⊥ względem płaszczyzny rozpra-
szania. Przykładowe diagramy światła rozproszonego dla cząsteczki złota przedstawione są na
Rys. 24.
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Rysunek 24: Diagramy światła rozproszonego dla sferycznej cząsteczki złota o promieniu rp = 25nm
przy długości fali padającej równiej λ = 500nm.

• Przekroje czynne - wyrażają straty energii na jednostkę czasu Wext na obiekcie rozprasza-
jącym w odniesieniu do irradiancji fali padającej Iir według zależności

Cext =
Wext

Iir
. (37)

Jednostką jest metr kwadratowy. Ponieważ zachodzi równanie

Cext = Csca + Cabs, (38)

można wyznaczyć osobne przekroje czynne na rozpraszanie i absorpcję. Wykresy Cext w od-
niesieniu do długości fali λ są popularnym sposobem badania właściwości obiektu. Ponieważ
są to parametry zależne od właściwości fali padającej i orientacji obiektu w przestrzeni, wyni-
ki są zwykle uśredniane. Przekrój czynny na ekstynkcję Cext w funkcji λ dla cząsteczki złota
przedstawiono na Rys. 24.

• Przekrój czynny w odniesieniu do masy - jest to parametr często wykorzystywany przy
badaniu występujących w atmosferze silnie absorbujących aerozoli, między innymi czarnego
węgla. Dany jest on zależnością

MAC =
3Cabs
4πR3vρ

, (39)

w której ρ oznacza gęstość materiału, natomiast Rv jest promieniem objętości (promieniem kuli
o objętości identycznej jak analizowany obiekt).

• Współczynniki wydajności - są alternatywą dla przekrojów czynnych. Spełnione są dla nich
zależności

Qext =
Cext
R

,Qabs =
Cabs
R

,Qsca =
Csca
R

, (40)

w których R jest parametrem normalizacyjnym. Najczęściej jest to pole rzutu obiektu na prze-
strzeń dwuwymiarową. Jeżeli obiekt ma skomplikowany kształt (np. agregat), wykorzystywany
jest wzór R = πR2v. Pomiędzy współczynnikami obowiązuje prawo

Qext = Qsca +Qabs. (41)

Należy mieć na uwadze fakt, ze niektóre algorytmy mogą definiować R w inny sposób.

• Albedo rozpraszania - przedstawia stopień rozpraszania światła na obiekcie w odniesieniu
do ekstynkcji

ωa =
Csca
Cext

=
Qsca

Qext

. (42)

Parametr wykorzystywany jest powszechnie przy badaniu absorbujących związków atmosfe-
rycznych, np. agregatów czarnego węgla.
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• Parametr asymetrii - jest miarą przedstawiającą zależność między kierunkami rozpraszania
obiektu. Wartość tak zdefiniowana jest dodatnia, gdy rozpraszanie w przód jest dominujące,
ujemna dla obiektów rozpraszających głównie w tył oraz bliska zera w przypadku zachowania
symetrii rozpraszania

g =< cos θ > . (43)

2.4.6 Teorie rozpraszania światła

Teorie rozpraszania światła systematyzują metody jakościowego i ilościowego opisu rozpraszania świa-
tła na obiektach kiedy ich wielkość liniowa jest mniejsza lub zbliżona do długości fali. Za najważniejsze
teorie można uznać:

1. Rozwiązanie Rayleigha - zostało zaproponowane przez Johna Williama Strutta (trzeciego
barona Rayleigh) i opublikowane w 1871 roku. Może być stosowane w przypadku cząsteczek
dużo mniejszych niż długość padającej fali λ, co określone jest zależnościami

x = kr =
2π
λ
rp � 1, (44a)

|mp|x� 1. (44b)

Cząsteczka, o dowolnym kształcie, traktowana jest jako oscylujący dipol. Irradiancja zależy od
kąta rozpraszania według wzoru

Iir(θ) = Iir,in
8π4r6p
r2λ4

(
m2p − 1
m2p + 2

)(
1 + cos2 θ

)
, (45)

natomiast przekroje czynne zdefiniowane są w następujący sposób

Csca =
2λ2

3π
x6Re

{
m2p − 1
m2p + 2

}
, (46a)

Cabs =
−λ2

π
x3Im

{
m2p − 1
m2p + 2

}
. (46b)

Przekrój czynny na ekstynkcję jest sumą dwóch powyższych parametrów, tj. Cext = Csca+Cabs.
Łatwo zauważyć, ze rozpraszanie jest proporcjonalne do λ−4 natomiast absorpcja do λ−1. Roz-
wiązanie Rayleigha jest obecnie rzadko stosowane, głównie ze względu na ograniczenie wielko-
ści obiektu rozpraszającego. Na jej podstawie powstały jednak bardziej zaawansowane teorie,
np. RGD (Rayleigh-Gans-Deybey), która stosowana jest w przypadku większych obiektów,
lub RGD-FA (ang. RGD for Fractal Aggregates), zoptymalizowana do modelowania procesu
rozpraszania światła na agregatach fraktalnych. Ponieważ przytoczone rozwiązania nie będą
stosowane w niniejszej pracy, ich szczegółowy opis zostanie pominięty [54, 65, 81, 82].

2. Rozwiązanie Mie - praca G. Mie, która zawierała rozwiązania równań Maxwella dla sfe-
ry o dowolnej wielkości, ukazała się w 1908 roku. Dotyczyła badań nad mętnością substancji
przy wykorzystaniu metod optycznych. Innymi naukowcami, którzy przyczynili się zrozumienia
problemu byli A. Clebsch, L. Lorenz i P. Debye. Z tego powodu w niektórych publikacjach oma-
wiane rozwiązanie przypisywane jest dwóm (Lorenz-Mie) lub nawet trzem (Lorenz-Mie-Debye)
osobom. Przez długi czas publikacja nie wzbudzała większego zainteresowania. Prawdopodob-
nie dlatego, że nie istniały jeszcze odpowiednio zaawansowane maszyny liczące, będące w stanie
poradzić sobie np. z funkcjami Ricattiego-Bessela. Sytuacja zmieniła się ok. 50 lat później, a
obecnie praca G. Mie jest uznawana za jedną z najważniejszych w problemie rozpraszania świa-
tła, z liczbą cytowań sięgającą ok. 160 na rok. Według rozwiązania Mie irradiancja dana jest
zależnością

Iir (θ) =
Iir,in
2k2r2

(i1 (θ) + i2 (θ)) , (47)
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w której i1, i2 są następującymi funkcjami rozpraszania światła

i1 (θ) =

∣∣∣∣∣
∞∑
n=1

2n+ 1
n (n+ 1)

[
an
P 1n (cos θ)

sin θ
+ bn

d

dθ
P 1n (cos θ)

]∣∣∣∣∣
2

, (48a)

i2 (θ) =

∣∣∣∣∣
∞∑
n=1

2n+ 1
n (n+ 1)

[
an

d

dθ
P 1n (cos θ) + bn

P 1n (cos θ)
sin θ

]∣∣∣∣∣
2

. (48b)

W powyższych wzorach P 1n jest wielomianem Lagendre’a pierwszego rodzaju. Parametry an, bn
są nazywane współczynnikami Mie i zdefiniowane są według zależności

an =
Ψn(x)Ψ′n(mpx)−mpΨn(mpx)Ψ′n(x)
ξn(x)Ψ′n(mpx)−mpΨ(mpx)ξ′n(x)

, (49a)

bn =
mpΨn(x)Ψ′n(mpx)−Ψ(mpx)Ψ′n(x)
mpξn(x)Ψ′n(mpx)−Ψn(mpx)ξ′n(x)

, (49b)

Ψn(z) =
(
πz

2

) 1
2
Jn+ 12

(z), (49c)

ξn(z) =
(
πz

2

) 1
2
Hn+ 12

(z), (49d)

gdzie J jest funkcją Bessela pierwszego rodzaju rzędu połówkowego, natomiast H jest funkcją
Hankela drugiego rodzaju rzędu połówkowego. Przekrój czynny na ekstynkcję i rozpraszanie
określają wzory

Csca =
λ2

2π

∞∑
n=0

(2n+ 1)(|an|2 + |bn|2), (50a)

Cext =
λ2

2π

∞∑
n=0

(2n+ 1)Re{an + bn}. (50b)

Rozwiązanie Mie jest jednym z niewielu uważanych za dokładne. Z tego powodu wyniki otrzy-
mane przy jego pomocy często wykorzystywane są jako punkt obniesienia przy obliczaniu błę-
du innych algorytmów. Pomimo swojego wieku wciąż jest ono rozwijane i pojawiają się je-
go liczne ulepszenia, np. pozwalające na wykorzystanie sfer wielowarstwowych. Posłużyło ono
również za podstawę bardziej zaawansowanych algorytmów, np. modelujących rozpraszanie
światła na zbiorach cząsteczek przy uwzględnieniu zasady superpozycji pola elektromagnetycz-
nego [83, 84, 85, 86, 65, 66, 81, 82].

3. Rozwiązanie T-Matrix - jest to jedna z najbardziej rozpowszechnionych metod modelo-
wania rozpraszania światła. Nazwa ”T-Matrix” najczęściej odnosi się do metody Null-Field
zaproponowanej w 1971 roku przez P. Watermana, która polega na rozwiązaniu równań Ma-
xwella dla niesferycznych cząsteczek. Ponieważ w przypadku modelowania rozpraszania światła
na pojedynczej, sferycznej cząsteczce równania upraszczają się do rozwiązania Mie, może być
ona traktowana jako jej rozwinięcie. Pola fali padającej i rozproszonej mogą zostać opisane
zależnościami

Einc(r̄) =
∞∑
n=1

n∑
m=−1

amnM
1
mn(kr̄) + bmnN

1
mn(kr̄), (51a)

Esca(r̄) =
∞∑
n=1

n∑
m=−1

fmnM
3
mn(kr̄) + gmnN

3
mn(kr̄), (51b)

w których r̄ jest wektorem określającym pozycję detektora względem początku układu współ-
rzędnych, a M1mn, N1mn, M3mn, N3mn są wektorowymi funkcjami sferycznymi. Zależność między
parametrami fali padającej a rozproszonej może być zapisana za pomocą macierzy przejścia[

fmn
gmn

]
= T

[
amn
bmn

]
=
[
T 11 T 12

T 21 T 22

] [
amn
bmn

]
. (52)
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Algorytmy obliczające współczynniki macierzy T mogą bazować na różnych metodach, nieko-
niecznie Null-Field. Szczegółowe przykłady ich wyprowadzenia można znaleźć m.in. w książce
grupy A. Doicu [87]. Przekroje czynne dane są następującymi zależnościami

Csca =
π

k2

∞∑
n=1

n∑
m=−1

|fmn|2 + |gmn|2, (53a)

Cext = − π

k2

∞∑
n=1

n∑
m=−1

Re {fmna∗mn + gmnb
∗
mn}, (53b)

Istnieją również algorytmy T-Matrix umożliwiające modelowanie rozpraszania światła na zbio-
rach cząsteczek o dowolnym kształcie. Bazują one na zasadzie superpozycji pola elektromagne-
tycznego. Niestety, większość z nich podlega poważnemu ograniczeniu - sfery w które wpisane
są cząsteczki nie mogą się przenikać. Mimo to, algorytmy są bardzo często wykorzystywane ze
względu na ich dokładność i wydajność. Jednym z najbardziej znanych jest algorytm napisany
przez D. Mackowskiego, który będzie wykorzystany w dalszej części pracy [87, 81, 82, 88, 89].

4. Rozwiązanie DDA - idea zastąpienia obiektu rozpraszającego elementami objętościowymi
pojawiła się po raz pierwszy w pracy H. DeVoe z 1964 roku. Z biegiem czasu została ona
udoskonalona, a jej dzisiejszą postać zawdzięczamy pracy E. Purcella i C. Pennypackera z
1973 roku. Opisywała ona metodę za pomocą dielektrycznego prostopadłościanu zawieszone-
go w próżni. Składał się on z polaryzowalnych elementów objętościowych (dipoli) będących
oscylatorami generującymi pole elektromagnetyczne, które było zależne zarówno od padającej
fali, jak i odpowiedzi pozostałych atomów. Największą zaletą rozwiązania DDA jest możliwość
modelowania rozpraszania światła na obiekcie o dowolnym kształcie. Niestety, w wielu przypad-
kach dzieje się to kosztem czasu obliczeniowego, który może być bardzo długi. Aby go skrócić
elementy objętościowe (dipole) są umieszczane w siatce, w określonej odległości od siebie, co
pozwala na wykorzystanie algorytmów FFT. Istnieje kilka zaleceń dotyczących ilości elementów
objętościowych (dipoli) w obiekcie. Po pierwsze muszą one dokładnie odwzorowywać obiekt.
Przykładowo, w przypadku nanocząsteczki ich minimalna liczba wzdłuż jej najmniejszego wy-
miaru nie powinna być mniejsza niż 10. Jeżeli obiekt rozpraszający jest większy, obowiązuje
następująca reguła

d = λ/10|mp|, (54)

w której d oznacza odległość między elementami objętościowymi (dipolami) w siatce. Dokład-
ność DDA gwałtownie maleje wraz ze wzrostem części urojonej zespolonego współczynnika
załamania światła mp. Zaleca się, żeby wartość mp spełniała następującą nierówność

|mp − 1| < 2. (55)

W przeciwnym przypadku rozwiązanie DDA może być również stosowane, ale czas obliczeń
bardzo się wydłuża i obiekt musi składać się ze zwiększonej liczby elementów objętościowych
(dipoli). Moment dipolowy można obliczyć z zależności

Pj = αjEj, (56)

w której αj oznacza polaryzowalność, a Ej jest polem elektrycznym w punkcie j. Istnieje wiele
sposobów na obliczenie polaryzowalności i w algorytmach DDA najczęściej można je wybierać
według uznania. Historycznie, pierwszą z nich było równanie Clausiusa-Mossotiego

αCMj =
3d3

4π
εj − 1
εj + 2

, (57)

w którym εj oznacza funkcję dielektryczną argumentu rj. Pomimo swojego wieku wciąż jest
ono często stosowane. Inne równania, których liczba stale się zwiększa, nie będą szczegółowo
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opisywane. Ich opis można znaleźć m.in. w podanej literaturze. Pole elektryczne w punkcie j
dane jest zależnością

Ej = Einc,j −
∑
k 6=j

AjkPk, (58)

Ajk =
eikrjk

rjk
×
[
k2(r̂jkr̂jk − 13) +

ikrjk−1
r2jk

(3r̂jkr̂jk − 13)
]
, (59)

w której 13 jest macierzą jednostkową o wymiarach 3×3, rjk określa odległość między dipolami,
a r̂jk jest wektorem kierunkowym danym zależnością

r̂jk =
(rj − rk)
rjk

. (60)

Zakładając, że Ajj = α−1j równanie przyjmuje końcową postać

N∑
k=1

AjkPk = Einc,j. (61)

Nie jest ono jednak obliczane bezpośrednio. Aby skrócić czas obliczeń wykorzystywane są róż-
ne metody aproksymacji. Podobnie jak w przypadku polaryzowalności najczęściej można je
wybierać według uznania. Przekroje czynne dane są zależnościami

Cext =
4πk
|Einc|2

N∑
j=1

Im{E∗inc,jPj}, (62a)

Cabs =
4πk
|Einc|2

N∑
j=1

{
Im{Pj(a−1j )∗P ∗j } −

2
3
k3|Pj|2

}
. (62b)

W niniejszej pracy wykorzystano algorytm Amsterdam DDA, który został napisany przez grupę
M. Yurkina [90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97].

Nie są to wszystkie teorie wykorzystywane do modelowania rozpraszania światła na obiekcie, a
wyłącznie te wykorzystywane w niniejszej pracy. Wyjątkiem jest rozwiązanie Rayleigha, które została
umieszczone ze względu na swoje historyczne znaczenie.

2.4.7 Uśrednianie wyników symulacji

Ponieważ agregaty powstałe w tych samych warunkach generacji mogą mieć bardzo odmienne para-
metry morfologiczne (w szczególności liczbę cząsteczek Np), pojedyncza symulacja nie powinna być
wykorzystywana do modelowania procesu rozpraszania światła. Co więcej, parametry optyczne takie
jak, np. natężenie oświetlenia czy przekroje czynne, są zależne od orientacji obiektu w przestrzeni i
polaryzacji fali. Z tego powodu wyniki najczęściej są uśredniane. Wyróżniamy dwie główne metody:

• Orientacyjne - w którym wykorzystywany jest wyłącznie jeden model reprezentujący całą
rodzinę agregatów. Przy każdej symulacji znajduje się on w innej pozycji, określonej przez róż-
ne wartości trzech kątów Eulera. Za pełne uśrednienie uznaje się najczęściej wartość 20x20x20
(8000 różnych pozycji, 20 równomiernie rozłożonych wartości dla każdego z kątów Eulera),
jednak w przypadku niektórych metod rozpraszania światła (przykładowo DDA), może się to
okazać zbyt czasochłonne. Za wartość wystarczającą można uznać 8x8x8 (512 różnych pozy-
cji) pod warunkiem, że wszystkie geometrie danej rodziny charakteryzują się identycznymi,
lub bardzo zbliżonymi, parametrami morfologicznymi. W przeciwnym przypadku uśrednianie
orientacyjne nie przyniesie pożądanych wyników. Przykładowo agregat zbudowany z Np = 20
cząsteczek nie wykaże właściwości agregatu składającego się z Np = 800 cząsteczek [98].
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• Konfiguracyjne - w którym uśredniane są wyniki rozpraszania świata dla określonej ilości
agregatów. Ta technika uznawana jest za bardziej wiarygodną, aczkolwiek może okazać się
trudniejsza w implementacji (należy wygenerować całą rodzinę agregatów). Dla geometrii cha-
rakteryzujących się identycznymi, lub bardzo zbliżonymi, parametrami morfologicznymi, za
wartość wystarczającą można uznać 300 symulacji. Niestety, gdy liczba cząsteczek określona
jest rozkładem log-normalnym ta liczba znacząco wzrasta i może nawet osiągnąć wartość kilku
tysięcy [98].

Obie metody mogą być ze sobą łączone, aczkolwiek nie jest to powszechnie spotykana technika. W
niniejszej pracy wykorzystywane są różne programy modelujące proces rozpraszania światła, ponadto
sposób uśredniania może się różnić w zależności od postawionego problemu. W każdym przypadku
będzie zawarta odpowiednia informacja.

2.5 Proces spiekania cząsteczek

Spiekanie jest procesem łączenia materiałów poniżej ich temperatury topnienia. Pozwala on na kon-
trolę wytrzymałości struktur, modyfikację ich parametrów morfologicznych, a także umożliwia two-
rzenie nowych obiektów o unikalnych właściwościach. Najlepiej znanym przykładem wykorzystania
omawianego procesu jest przemysł ceramiczny [99]. Spiekanie wykorzystywane jest również do mo-
dyfikacji właściwości struktur krystalicznych i metali szlachetnych. Przykładowo, dwutlenku tytanu,
który ma zastosowanie w ogniwach fotowoltaicznych, czujnikach gazowych i produkcji elementów
optycznych [100, 101, 102]. Ponadto, kontrola pasma rezonansu plazmonów związków srebra czy zło-
ta umożliwia ulepszenie parametrów, a nawet stworzenie nowej generacji biosensorów [103]. Spiekanie
występuje również w warunkach naturalnych i może mieć miejsce podczas kolizji cząsteczek prowadzą-
cej do podwyższenia temperatury materiału. Sam proces generacji agregatów również nie pozostaje
bez wpływu na powstawanie spieczonych połączeń między cząsteczkami (przykładowo struktury po-
wstałe w wyniku procesu spalania). Mechanizm spiekania jest skomplikowany i wciąż występują w
nim pewne niejasności. Kierowany jest przede wszystkim minimalizacją wolnej energii poprzez reduk-
cję powierzchni agregatu. W skład omawianego procesu wchodzi przynajmniej sześć następujących
zjawisk [104]:

• dyfuzja powierzchniowa,

• dyfuzja objętościowa z ujściem na powierzchni,

• parowanie i kondensacja,

• dyfuzja na granicy ziaren,

• dyfuzja objętościowa z ujściem na granicy ziaren,

• przepływ plastyczny i lepkościowy.

Występowanie oraz nasilenie tych procesów zależne od parametrów morfologicznych struktury, składu
chemicznego atmosfery oraz warunków i czasu spiekania4. Pierwsze trzy z nich należą do mechanizmu
adhezji, który nie prowadzi do przemieszczenia się środków cząsteczek, a wyłącznie do zwiększenia
wielkości połączenia między nimi (co może być modelowane zmianami Ycon). Pozostałe zjawiska
wchodzą w skład mechanizmu densyfikacji, w wyniku którego cząsteczki zbliżają się do siebie (co
może być modelowane zmianami Cov). Wiele modeli procesu spiekania zakłada, że objętość geometrii
jest stała, nie inaczej jest w przypadku tego zawartego w niniejszej pracy (wykorzystane algorytmy
opisane są w dalszej części pracy). Jeden z ciekawszych modeli powstał w instytucie IWT (niem.

4Można jednak założyć, że spiekania materiałów amorficznych kierowane jest głównie zjawiskiem przepływu lepko-
ściowego, natomiast materiałów krystalicznych i ceramiki zjawiskiem dyfuzji na granicy ziaren [105].
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Stiftung Institut für Werkstofftechnik) w Bremie [106]. Wykorzystuje on owale Cassiniego opisane
równaniem

[(x− a)2 + y2][(x+ a)2 + y2] = b4, (63)

lub dla współrzędnych sferycznych

r4 + a4 − 2a2r2 cos(2θ) = b4. (64)

Stałe a i b są parametrami odpowiedzialnymi za kształt geometrii. Jeżeli a < b wynikiem równania
są dwie zamknięte, nieprzenikające się krzywe. Dla a > b otrzymujemy jedną, zamkniętą krzywą
modelującą dwie cząsteczki oraz połączenie między nimi. Gdy a = b powstaje kształt przypomina-
jący symbol nieskończoności. Wszystkie fazy spiekania dwóch cząsteczek mogą być aproksymowane
poprzez odpowiedni dobór dwóch przedstawionych parametrów. Trzeci wymiar uzyskiwany jest w
efekcie obrotu powstałego kształtu dookoła osi OX. Niestety, do dnia dzisiejszego omawiana metoda
nie została wykorzystana do modelowania procesu spiekania agregatów o liczbie cząsteczek więk-
szej niż Np > 2. Z innych modeli można wymienić podejście grupy A. Brasila, która modelowała
początkowe fazy spiekania za pomocą przenikających się sfer [58].
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3 ALGORYTMY NUMERYCZNE

Na potrzeby pracy powstały liczne algorytmy umożliwiające generację oraz analizę agregatów czą-
steczek. Wszystkie z nich zostały napisanie w języku programowania Java, który gwarantuje ich
działanie na dowolnej platformie obsługującej wirtualną maszynę, bez potrzeby ponownej kompila-
cji. Wszystko zostało napisane od podstaw bez wykorzystania dodatkowych, zewnętrznych bibliotek
(użyte zostały tylko te dołączone do podstawowej dystrybucji). Cały kod źródłowy nie będzie za-
mieszczony w niniejszej pracy. Powstawał on pięć lat, a jego wielkość na dzień dzisiejszy to około
45000 linii. W przypadku użycia domyślnego formatowania programu MS WORD zająłby on około
1500 stron tekstu.

3.1 Tworzenie modeli agregatów fraktalnych

Pierwszym elementem pracy było stworzenie algorytmu umożliwiającego generację modeli agregatów
fraktalnych. Motywacją do tego działania był fakt, że dostępne programy charakteryzowały się długim
czasem działania, niską precyzją obliczeń lub brakiem ułożenia cząsteczek w kontakcie punktowym.
Ponadto, dobra znajomość własnego kodu umożliwia wprowadzenie w przyszłości różnych modyfika-
cji i usprawnień. Wszystkie operacje wykonywane podczas procesu generacji agregatów fraktalnych
przebiegają w trójwymiarowej przestrzeni z wykorzystaniem algebry kwaternionów. Implementacje
algorytmów grupy A. Filippova zostały przedstawione w pracy [107], w której oprócz testów wy-
dajności oraz wyjaśnienia wszystkich niezbędnych wzorów matematycznych porównano parametry
morfologiczne geometrii stworzonych technikami PC i CC. Sposoby generacji agregatów fraktalnych
zostały również zaprezentowane na międzynarodowej konferencji naukowej SCATTERING BY AG-
GREGATES (ON SURFACES) odbywającej się w marcu 2014 roku w Bremie [108]. Dodatkowo,
powstały implementacje algorytmów modelujących rzeczywiste procesy fizyczne. Należą do nich:
BA/BCA, DLA/DLCA, RLA/RLCA. Wszystkie z nich umożliwiają ułożenie cząsteczek w ideal-
nym kontakcie punktowym. Ich rys historyczny, parametry morfologiczne oraz przykłady geometrii
zaprezentowano w części teoretycznej niniejszej pracy. Opisany poniżej zestaw algorytmów zawiera
wszystkie najważniejsze oraz powszechnie wykorzystywane modele agregacji [50]. Może zostać on
wykorzystany do badań znacznie wykraczających poza zakres niniejszej pracy.

3.1.1 Algorytm Filippova - wersja PC

Procedura generacji została zaproponowana przez grupę A. Filippova i bazowała bezpośrednio na
równaniu fraktalnym danym wzorem (10) [41]. Polegała na wyliczeniu odległości nowej cząsteczki
od środka masy rosnącego agregatu Γ, według zależności (26), a następnie umieszczeniu jej w taki
sposób, aby była z nim w kontakcie punktowym. W klasycznej implementacji środek cząsteczki był
losowo umieszczany na sferze o promieniu Γ i środku zgodnym ze środkiem masy agregatu. Następnie
sprawdzane były warunki przenikania i jeżeli wartość Cov mieściła się w określonym zakresie, czą-
steczka stawała się częścią agregatu. W przeciwnym wypadku jej pozycja była losowana ponownie.
Największą zaletą algorytmu była jego prostota i możliwość generacji modeli agregatów o niemal do-
wolnych parametrach morfologicznych. Niestety, posiadał on dwie poważne wady. Pierwszą z nich był
brak możliwości ułożenia cząsteczek dokładnie w kontakcie punktowym. Były one od siebie albo od-
separowane (agregat nie był wtedy jednolitą strukturą), albo się przenikały. Zwiększenie dokładności
obliczeń wiązało się ze znacznym wydłużeniem czasu ich trwania, który był drugą wadą algorytmu.
W przypadku małego wymiaru fraktalnego Df dostępnych pozycji na sferze o promieniu Γ, w których
mógłby być ulokowany środek cząsteczki, było bardzo mało. W większości iteracji cząsteczki były
umieszczane w pustej przestrzeni z dala od rosnącej geometrii, co nie pozostawało bez wpływu na
czas obliczeń.

Diagram zmodyfikowanej wersji algorytmu znajduje się na Rys. 25 i Rys. 265. Powstał on z myślą o

5Został on podzielony na dwie części ponieważ nie mieścił się na jednej stronie, a dalsze zmniejszanie wielkości w
znacznym stopniu wpływało na jego czytelność.
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cząsteczkach monodyspersyjnych znajdujących się w kontakcie punktowym. Ponieważ jest on bardzo
ogólny, poniżej zamieszczony jest opis poszczególnych bloków:

Rysunek 25: Schemat blokowy implementacji algorytmu Filippova PC, część I.

• Blok B1: Rozpoczęcie działania algorytmu.

• Blok B2: Analiza i weryfikacja poprawności parametrów podanych przez użytkownika. Na tym
etapie da się wstępnie ustalić czy geometria może zostać wygenerowana za pomocą wybranego
algorytmu. W danym przypadku, nie licząc poprawności parametrów morfologicznych, jedynym
dodatkowym kryterium jest Np > 3.

• Blok B3: W przypadku niezgodności parametrów wejściowych algorytm kończy działanie i
wyrzucany jest wyjątek.

• Blok B4: Jest to zbiór czynności wstępnych, wykonywanych przed przystąpieniem do głównej
części algorytmu. Między innymi budowany jest rdzeń geometrii o wielkości Np = 2. Powodem
istnienia tej procedury jest fakt, że promień sfery pozycyjnej Γ może nie gwarantować ulokowa-
nia drugiej cząsteczki w kontakcie punktowym (ułożenie dwóch pierwszych cząsteczek nie ma
większego wpływu na kształt końcowej geometrii). Dodatkowo, liczona jest tablica wartości Γ
dla każdego kroku agregacji.

• Blok B5: Aktualizacja środka masy geometrii. Ponieważ jego poprzednie wartości są znane,
nie musi być on liczony od początku po każdej iteracji algorytmu.

• Blok B6: Obejmuje on procedurę nieobowiązkową, aczkolwiek prowadzącą do skrócenia czasu
działania algorytmu, szczególnie w przypadku dużych agregatów. Promień sfery pozycyjnej Γ
rośnie wraz z każdym krokiem agregacji o wartość większą niż długość wektora przemieszczenia
środka masy geometrii MC (na prędkość zmian obu parametrów duży wpływ mają wartości Df
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Rysunek 26: Schemat blokowy implementacji algorytmu Filippova PC, część II.

i kf ). Prowadzi to do tego, że w późniejszych iteracjach algorytmu cząsteczki położone blisko
środka masy nie mają już wpływu na kształt rosnącego agregatu, a ich obecność prowadzi do
niepotrzebnych, zajmujących czas obliczeń. Procedura polega na aproksymacji maksymalnego
możliwego dryftu środka masy MC, mogącego wystąpić podczas kolejnych dziesięciu iteracji
algorytmu. Następnie, na jego podstawie, tworzona jest struktura wewnętrzna, w której skład
wchodzą cząsteczki nieaktywne, czasowo usunięte z dalszych obliczeń (jej przeciwieństwem jest
struktura zewnętrzna zawierająca elementy niezbędne w dalszych krokach algorytmu). Co dzie-
sięć iteracji agregat jest łączony w całość i ponownie separowany na dwie części. W przypadku
pominięcia omawianej procedury wszystkie cząsteczki automatycznie zostają zaklasyfikowane
jako elementy struktury zewnętrznej.

• Blok B7: Określenie zbioru cząsteczek zawartych w strukturze zewnętrznej (lista A1), mogą-
cych się przenikać (lub znajdować w kontakcie punktowym) z nową cząsteczką, której środek
będzie umieszczony w losowym miejscu na sferze o środku w MC i promieniu Γ.

• Blok B8: Jeżeli lista A1 jest pusta oznacza to, że nie ma możliwości ulokowania nowej cząstecz-
ki w kontakcie punktowym z resztą agregatu. Najczęściej spowodowane jest to złym dobraniem
wartości kf do małego wymiaru fraktalnego Df lub niewłaściwym dopasowaniem algorytmu Rg

do stawianego problemu. Występowanie błędu jest zależne od wykorzystywanej metody agre-
gacji, dlatego bardzo trudno go przewidzieć w bloku B2. Występuje on zwykle w początkowej
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fazie działania algorytmu.

• Blok B9: Początkowo lista B zawiera referencje do wszystkich elementów występujących w
liście A1. Z czasem jest ona odpowiednio modyfikowana.

• Blok B10: Błąd występuje jeżeli wszystkie cząsteczki znajdujące się na liście A1 zostały spraw-
dzone pod kątem możliwości dołączenia do nich nowej cząsteczki w kontakcie punktowym i
żadna z nich nie spełnia podanego kryterium. Podobnie jak poprzednio, najczęściej spowodo-
wane jest to złym dobraniem wartości kf do, tym razem dużego, wymiaru fraktalnego Df lub
niewłaściwym dopasowaniem algorytmu Rg do stawianego problemu. Wystąpienie tego błędu
ciężko przewidzieć, jest on zależny od wykorzystywanej metody agregacji i zwykle pojawia się
w początkowej fazie działania algorytmu.

• Blok B11: wybór cząsteczki referencyjnej z listy B, który musi przebiegać w sposób losowy i
nie podlegać żadnym tendencjom (którą jest, przykładowo, ciągły wybór pierwszego elementu
z listy). Inaczej geometria może być pozbawiona cech fraktalnych.

• Blok B12: Utworzenie listy A2, zawierającej zbiór cząsteczek mogących być w jakimkolwiek
kontakcie z nową cząsteczką ulokowaną na sferze pozycyjnej (znajdującą się w kontakcie punk-
towym z cząsteczką referencyjną wybraną w bloku B11). Powstaje ona na bazie listy A1.

• Blok B13: Umieszczenie nowej cząsteczki na sferze pozycyjnej w taki sposób, aby była ona
w kontakcie punktowym z cząsteczką referencyjną. Podobnie jak w bloku B11, wybór lokacji
musi przebiegać w sposób losowy.

• Blok B14: Zerowanie licznika rotacji.

• Blok B15: Jeżeli cząsteczka znajduje się co najwyżej w kontakcie punktowym z jej możliwymi
sąsiadami (zawartymi w liście A2), dany krok zostaje zakończony.

• Blok B16: Nowa cząsteczka zostaje na stałe dodana do agregatu.

• Blok B17: Wybór nowej pozycji cząsteczki. Procedura polega na rotacji wektora mającego
początek w MC i koniec w środku nowej cząsteczki dookoła wektora o początku w MC i końcu
w środku referencyjnej cząsteczki o losowy kąt. Po jej wykonaniu następuje inkrementacja
licznika rotacji.

• Blok B18: Jeżeli licznik rotacji przekroczy określoną wartość (w danym przypadku dziesięć)
następuje zmiana cząsteczki referencyjnej.

• Blok B19: Jeżeli geometria nie osiągnęła jeszcze pożądanej wielkości dodawana jest kolejna
cząsteczka.

• Blok B20: Z listy B zostaje usunięta aktualnie wykorzystywana cząsteczka referencyjna (nie
będzie ona mogła być ponownie wybrana). Lista A1 nie jest modyfikowana.

• Blok B21: Zakończenie działania algorytmu, model agregatu został wygenerowany poprawnie.

• Blok B22: Następuje połączenie struktury zewnętrznej i wewnętrznej (jeżeli występuje) w
jedną geometrię.

• Blok B23: Pojawił się wyjątek i działanie algorytmu zostało przerwane.

Aby precyzyjnie porównać szybkość działania algorytmu, powstała również jego implementacja
klasyczna przedstawiona na Rys. 27. Poniżej opisano tylko nowe lub zmodyfikowane bloki diagramu:
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Rysunek 27: Schemat blokowy klasycznej implementacji algorytmu Filippova PC.

• Blok B24: Pozycja cząsteczki na sferze pozycyjnej jest losowa i nie korzysta z algebry kwa-
ternionów. Prawdopodobieństwo jej umiejscowienia w każdym punkcie jest takie samo.

• Blok B25: Następuje sprawdzenie czy nowa cząsteczka znajduje się w kontakcie punktowym
z rosnącą geometrią. Ponieważ nie jest ona umieszczona precyzyjnie, dopuszczalny błąd prze-
nikania jest równy ∆Cov = 0.01.

Warto zauważyć, że oprócz dłuższego czasu obliczeń przedstawiona implementacja nie pozwala na
precyzyjną identyfikację błędów powstałych podczas działania algorytmu. Ominięcie bloków B8 i B10,
które sprawdzają długość promienia sfery pozycyjnej Γ, może prowadzić do zapętlenia algorytmu.

Testy szybkości wykonano na standardowym komputerze klasy PC wyposażonym w 8 GB pa-
mięci RAM oraz procesor AMD Athlon II X4 640 (3.00 GHz). Systemem operacyjnym był Windows
7, a wirtualną maszyną JVM HotSpot. Testy SCIMARK 2.0 (5 iteracji) wykazały 946.31 i 489.51
milionów operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę, dla odpowiednio małego i dużego zbioru da-
nych. W Tab. 2 przedstawione jest zwielokrotnienie czasu działania algorytmu podczas korzystania z
klasycznej implementacji. Dla agregatów o bardzo wysokim wymiarze fraktalnym Df wzrost jest na
poziomie jednego rzędu (należy jeszcze pamiętać o braku ułożenia cząsteczek w idealnym kontakcie
punktowym). Natomiast dla parametrów zbliżonych do modelu DLCA, czyli Df = 1.75 i kf = 1.40,
mogą wystąpić nawet trzy rzędy różnicy. Przy wykorzystaniu nowej implementacji czas generacji
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największej geometrii, o przytoczonych parametrach, złożonej z miliona cząsteczek, wyniósł około 1
godziny i 45 minut. W niniejszej pracy modele agregatów nie były większe niż Np = 1000, a czas ich
generacji był mniejszy niż 40 milisekund. Pozwalało to na tworzenie geometrii o niemal dowolnych
parametrach morfologicznych i dokładności w krótkim czasie.

Tabela 2: Zwielokrotnienie czasu działania algorytmu w przypadku stosowania klasycznej implemen-
tacji Filippova typu PC.

Liczba cząsteczek Wielokrotność Liczba cząsteczek Wielokrotność
(Df = 1.20, kf = 1.60) czasu (Df = 2.30, kf = 1.20) czasu

Np = 100 11987 Np = 100 31
Np = 500 1303750 Np = 500 123
Np = 1000 4539005750 Np = 1000 166

Liczba cząsteczek Wielokrotność Liczba cząsteczek Wielokrotność
(Df = 1.75, kf = 1.40) czasu (Df = 2.85, kf = 1.00) czasu

Np = 100 420 Np = 100 11
Np = 500 2378 Np = 500 16
Np = 1000 5791 Np = 1000 19

Późniejsze badania wymusiły wprowadzenie do algorytmu kilku modyfikacji. Są one niezależne
od siebie i mogą być wprowadzone jednocześnie. Przedstawiają się następująco:

• Wybór algorytmu obliczającego promień bezwładności - w przypadku agregatów po-
lidyspersyjnych lub złożonych z przenikających się cząsteczek dopasowanie równania Rg pro-
wadzi do dokładniejszych obliczeń (definicja promienia bezwładności Rg oraz różne wzory jego
obliczania znajdują się w części teoretycznej niniejszej pracy).

• Wprowadzenie polidyspersji - agregat może składać się maksymalnie z pięciu rodzajów czą-
steczek, a każdy z nich charakteryzować się osobnym rozkładem normalnym lub log-normalnym
wartości rp. Warunek kontaktu punktowego jest w dalszym ciągu spełniony, aczkolwiek blok B6
(separacja geometrii) jest pomijany (dryft środka masy jest trudniejszy do przewidzenia). Po-
nadto, z bloku B4 (inicjalizacja) została usunięta procedura generacji tablicy Γ, której wartość
jest każdorazowo liczona w bloku B5 (aktualizacja parametrów geometrii). Łatwo zauważyć,
że w przypadku polidyspersji błędy wychwytywane w blokach B8 i B10 nie są już krytyczne,
ponieważ zmiana promienia rp w kolejnych iteracjach może spowodować, że kształt i pozycja
cząsteczki dopasuje się do geometrii. Prowadzi to jednak do modyfikacji parametrów morfo-
logicznych agregatu (w szczególności parametrów rozkładu wielkości), dlatego działanie wspo-
mnianych bloków nie zostało zmienione.

• Korekta promienia sfery pozycyjnej - o ile każde wystąpienie błędu wychwytywanego
w bloku B8 (zbyt duża wartość Γ) zwiększa prawdopodobieństwo pojawienia się go ponow-
nie, błędy wychwytywane w bloku B10 (zbyt mała wartość Γ) pojawiają się prawie wyłącznie
podczas początkowych kroków działania algorytmu i w większości przypadków mogą zostać
wyeliminowane. Użytkownik może wybrać jedną z dwóch dostępnych procedur:

– Warunek Cov 6= 0 - wartość Γ pozostaje bez zmian. Testowanych jest kilka możliwych
pozycji nowej cząsteczki i wybrana zostaje ta, charakteryzująca się najmniejszym stopniem
przenikania.

– Warunek Cov = 0 - procedura przebiega podobnie jak poprzednio, aczkolwiek po wybra-
niu pozycji o najmniejszym stopniu przenikania cząsteczka jest ”odpychana” od swojego
sąsiada po prostej wyznaczonej przez środki obu cząsteczek w taki sposób, aby znajdowała
się z nim w kontakcie punktowym, tj. Cov = 0. Powoduje to wzrost wartości Γ dla danego
kroku agregacji.
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Należy pamiętać, że taka modyfikacja nie pozostaje bez wpływu na kształt geometrii końco-
wej. W przypadku dużych agregatów omawiane zmiany są pomijalne. Przy generacji małych
agregatów najlepiej rozważyć zmianę ich parametrów morfologicznych.

• Wprowadzenie przenikania cząsteczek - algorytm umożliwia ustawienie dowolnej wartości
przenikania. Problemem jest jednak fakt, że Cov > 0 zmniejsza liczbę możliwych pozycji nowej
sfery i zwiększa wartość kf . Rozwiązaniem problemu okazało się wykorzystanie parametrów kf,i
orazRg,i, obliczonych na podstawie danych podanych przez użytkownika, według zależności (22)
i (23).

• Agregacja w przestrzeni dwuwymiarowej - modyfikacja umożliwia tworzenia agregatów
powstałych na powierzchni cieczy. Ponieważ algorytmy nie zostały znacząco zmienione (wciąż
wykorzystywana jest algebra kwaternionów i obroty w przestrzeni trójwymiarowej), usunięcie
jednego wymiaru nie prowadzi do wyraźnego przyspieszenia obliczeń.

Algorytmy dostrajalne typu PC mają jedną poważną wadę. W późniejszych krokach agregacji
prawie niemożliwe jest dostawienie cząsteczki w okolicy środka masy geometrii MC. Powoduje to
powstanie zaledwie kilku odnóg od MC, do których przyłączane są kolejne elementy. Może to pro-
wadzić do zaniku właściwości fraktalnych agregatu, nawet jeżeli równanie (10) jest spełnione. Na
Rys. 28 zaprezentowany jest wykres korelacji par cząsteczek dla agregatu o wielkości Np = 2048 i
parametrach fraktalnych Df = 1.8 i kf = 1.3. Dowodzi on, że liniowa część wykresu w skali log-log,
na podstawie której aproksymowany jest wymiar fraktalny, może być trudna lub wręcz niemożliwa
do określenia. Mimo to, algorytmy dostrajalne PC mogą być z powodzeniem wykorzystywane do ge-
neracji małych agregatów (złożonych z kilkuset cząsteczek) lub geometrii o bardzo dużych lub bardzo
małych wymiarach fraktalnych, niemożliwych do osiągnięcia w przypadku bardziej zaawansowanych
algorytmów dostrajalnych typu CC.

Rysunek 28: Funkcja korelacji cząsteczek dla agregatów o wielkości Np = 2048 i parametrach fraktal-
nych Df = 1.8 i kf = 1.3 wygenerowanych za pomocą algorytmu Filippova typu PC. Wyniki zostały
uśrednione na podstawie 1000 geometrii.

3.1.2 Algorytm Filippova - wersja CC

Algorytmy CC są znacznie bardziej skomplikowane i trudniejsze w implementacji ale dokładniejsze
niż ich odpowiedniki w wersji PC. Podczas każdej iteracji do rosnącej geometrii może być dołączona
nie tylko pojedyncza cząsteczka, ale ich cały klaster. Umożliwia to pojawienie się nowych cząsteczek
w okolicy środka masy geometrii bez względu na numer iteracji. Rozwiązanie Filippova bazuje na
tych samych wzorach co poprzednio. Schemat blokowy przedstawiony jest na Rys. 29 i Rys. 30 a
poszczególne bloki opisano poniżej:

• Blok B26: Weryfikacja przebiega w identyczny sposób jak w przypadku algorytmów PC.
Różnicą jest minimalna ilość cząsteczek, wynosząca tym razem Np > 15.
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Rysunek 29: Schemat blokowy implementacji algorytmu Filippova CC, część I.

• Blok B27: Procedura inicjalizacji polega na utworzeniu listy A, będącej zbiorem klastrów
cząsteczek, wygenerowanych algorytmem PC, o wielkości nieprzekraczającej Np = 8 (użytkow-
nik może zmienić tą wartość). Jeżeli liczba cząsteczek nie jest wielokrotnością ósemki są one
rozdzielane w taki sposób, aby każdy klaster, w miarę możliwości, składał się z takiej samej
ich liczby. Przykładowo dla Np = 17 w skład klastrów będzie wchodzić odpowiednio Np = 6,
Np = 6 i Np = 5 cząsteczek. Domyślną procedurą ich generacji jest algorytm Filippova w
wersji PC, może ona jednak zostać zmieniona przez użytkownika (nie ma to wpływu na dalsze
działanie algorytmu, chociaż może nieznacznie zmienić kształt końcowej geometrii).

• Blok B28: Błąd jest związany z procedurą generacji elementów składowych listy A. Jeżeli
wystąpi, użytkownik musi zmienić albo parametry morfologiczne geometrii, albo ustawienia
wybranego algorytmu PC.

• Blok B29: Z listy A wybierane są dwa, w miarę możliwości najmniejsze, klastry.
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Rysunek 30: Schemat blokowy implementacji algorytmu Filippova CC, część II.

• Blok B30: Obliczana jest wartość Γ, a następnie środki masy wybranych klastrów są rozsuwane
na tą odległość (tylko jeden z nich ulega translacji). Kierunek rozsunięcia nie ma większego
znaczenia dla dalszego działania algorytmu i jest wybierany losowo.

• Blok B31: Tworzone są dwie listy cząsteczek. Pierwsza z nich, tj. lista B1, generowana jest na
podstawie pierwszego klastru. Zawarte w niej są referencje na cząsteczki, które po jego dowolnej
rotacji dookoła środka masy, mogą znaleźć się w przestrzeni drugiego klastru (tj. wewnątrz lub
w jakimkolwiek kontakcie ze sferą na nim opisaną). Lista B2 generowana jest analogicznie.

• Blok B32: Jeżeli lista B1 i lista B2 są puste oznacza to, że długość promienia sfery pozycyjnej
Γ jest zbyt duża i nie da się złączyć obu klastrów. Nie ma możliwości, żeby tylko jedna z list
była pusta (wystąpienie takiej sytuacji oznacza błędny kod).

• Blok B33: Lista C określa wszystkie wzajemne połączenia cząsteczek znajdujących się na
listach B1 i B2. Nie jest ona obowiązkowa i w pierwszej implementacji algorytmu została pomi-
nięta [107]. Testy wykazały, że jej istnienie nie zwiększa czasu działania algorytmu. Ponadto,
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pozwala ona na wyłapanie błędów związanych ze zbyt małą długością promienia sfery pozy-
cyjnej Γ.

• Blok B34: Jeżeli wybranej pary cząsteczek nie można ze sobą połączyć, jest ona usuwana z
listy C.

• Blok B35: Jeżeli nie można ze sobą połączyć żadnej pary cząsteczek zawartej w liście C,
algorytm kończy działanie. Wystąpienie błędu może być spowodowane zbyt małą długością
promienia sfery pozycyjnej Γ. Przykładowo, jeżeli oba klastry mają wymiar fraktalny zbliżony
do Df = 3 (tworzą kule złożone z cząsteczek), a wartość Γ jest mała, nie ma możliwości
połączenia obu klastrów z zachowaniem warunku kontaktu punktowego, mianowicie Cov = 1.

• Blok B36: Losowy wybór pary cząsteczek z listy C.

• Blok B37: Sprawdzenie czy istnieje możliwość połączenia wybranej pary cząsteczek.

• Blok B38: W środku każdej z wybranej pary cząsteczek losowany jest punkt referencyjny. Oba
punkty, po rotacji klastrów, muszą się ze sobą złączyć. W przypadku braku takiej możliwości, są
one ponownie wybierane, aż do spełnienia przytoczonego warunku (wyjście z bloku B37 dowodzi
istnienia takich punktów). Procedurę wyboru punktów referencyjnych można pominąć i założyć,
że każdy z nich jest ulokowany w najbardziej wysuniętej, względem środka masy klastra, części
cząsteczki. Mimo to, jest ona zalecana, ponieważ trwa bardzo krótko i sprawia, że końcowa
geometria jest bardziej zbliżona kształtem do rzeczywistych agregatów.

• Blok B39: Punkty referencyjne, wybrane w bloku B38, działają ”jak magnes” i przyciągają się
wzajemnie prowadząc do rotacji obu klastrów dookoła ich środków masy. Ponieważ złączenie
obu punktów skutkowałoby powstaniem przenikania cząsteczek, tj. Cov > 0, rotacje zostają
zakończone w momencie, kiedy obie cząsteczki referencyjne znajdą się w kontakcie punktowym.

• Blok B40: Zerowanie licznika lokalnych rotacji.

• Blok B41: Jedynym warunkiem przyłączenia jest brak przenikających się cząsteczek. Aby
przyspieszyć procedurę sprawdzania Cov, na podstawie list B1 i B2 tworzone są listy D1 i D2.
Zawierają one cząsteczki, które znajdują się w jakimkolwiek kontakcie z przestrzenią powstałą
wskutek przenikania się sfer opisanych na obu klastrach. Ograniczenie list cząsteczek mogą-
cych się przenikać znacznie skraca działanie opisywanego bloku. Mimo wszystko, procedura
sprawdzania Cov jest najbardziej czasochłonnym elementem całego algorytmu.

• Blok B42: Jeden klaster jest aktualizowany a drugi usuwany z listy A.

• Blok B43: Jeden z klastrów jest obracany dookoła swojego środka masy o losowy kąt w taki
sposób, że cząsteczka referencyjna nie zmienia swojej pozycji, tj. dookoła prostej wyznaczonej
przez środek masy klastra i cząsteczki. W algorytmie wykorzystywane są maksymalnie dwie
rotacje.

• Blok B44: Osiągnięcie maksymalnej wartości licznika lokalnych rotacji.

• Blok B45: Wszystkie elementy listy A zostały ze sobą połączone, algorytm kończy działanie.

Na potrzeby pracy powstała również implementacja klasyczna, przedstawiona na Rys. 31. Dzia-
łanie zmienionych bloków jest następujące:

• Blok B46: Środki obu klastrów zostają rozsunięte o wartość Γ. Każdy z nich ulega losowej
rotacji dookoła swojego środka masy.

• Blok B47: Określanie Cov polega na sprawdzeniu wszystkich par cząsteczek występujących
między dwoma klastrami.
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Rysunek 31: Schemat blokowy klasycznej implementacji algorytmu Filippova CC.

Do testów wydajności algorytmu CC wykorzystano komputer o tych samych parametrach co
poprzednio. Tym razem badana była wyłącznie jedna wielkość geometrii, mianowicie Np = 1024.
Wyniki prędkości przedstawiono w Tab. 3. Podobnie jak w przypadku wersji PC przyspieszenie
jest szczególnie wyraźne dla małych wymiarów fraktalnych. Czas generacji największej geometrii o
wielkości Np = 65536 i parametrach fraktalnych Df = 1.8 i kf = 1.3 wyniósł około 47 minut. Jak
łatwo zauważyć testy zostały przeprowadzone dla modeli agregatów o wielkości będącej potęgą liczby
4. Spowodowane to było faktem, że z takiej liczby cząsteczek złożone były elementy listy A (dopiero w
dalszych badaniach została ona podwojona, nie prowadziło to jednak do zwiększenia czasu obliczeń).
Nie jest to ograniczenie algorytmu. Decyzja była podyktowana faktem, że klasyczna implementacja
została stworzona do modelowania agregacji hierarchicznej, łączącej klastry o tej samej wielkości
niezależnie od numeru iteracji. Agregaty większe, czyli Np > 1024, nie są zawarte w tabeli ponieważ
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dla małych wymiarów fraktalnych czas ich generacji, z wykorzystaniem implementacji klasycznej,
okazał się zbyt długi.

Tabela 3: Zwielokrotnienie czasu działania algorytmu w przypadku stosowania klasycznej implemen-
tacji Filippova typu CC.

Liczba cząsteczek Wielokrotność Liczba cząsteczek Wielokrotność
(Df = 1.2, kf = 1.6) czasu (Df = 1.8, kf = 1.2) czasu

Np = 1024 575954 Np = 1024 353
Liczba cząsteczek Wielokrotność Liczba cząsteczek Wielokrotność

(Df = 1.5, kf = 1.4) czasu (Df = 2.1, kf = 1.0) czasu
Np = 1024 6372 Np = 1024 36

Podobnie jak poprzednio z czasem do algorytmu wprowadzono różne modyfikacje. Działają one na
tej samej zasadzie co w przypadku agregacji PC, dlatego nie zostaną szczegółowo omówione. Jedyną
różnicą jest brak możliwości korekty promienia sfery pozycyjnej Γ. Należy pamiętać, że wszystkie
modyfikacje algorytmu CC wpływają też na powiązany algorytm PC, wykorzystywany do generacji
listy A (chyba, że użytkownik świadomie wprowadzi w nim zmiany, co jednak nie jest zalecane).

Algorytmy typu CC dają znacznie bardziej realistyczne modele agregatów fraktalnych. Na Rys. 32
zaprezentowano wykres korelacji par cząsteczek dla agregatu o wielkości Np = 2048 i parametrach
fraktalnych Df = 1.8 i kf = 1.3. Jego liniowa część w skali log-log jest widoczna, a zbocze łatwe
do określenia. Przeprowadzono również badania dla agregacji niehierarchicznej (łączenie klastrów o
różnej wielkości), która prowadzi do równie dobrych wyników. Niestety, omawiany algorytm nie może
zostać wykorzystany do generacji modeli agregatów fraktalnych o bardzo małych lub bardzo dużych
wartościach Df . W takim przypadku używany jest jego odpowiednik w wersji PC. Należy również
zaznaczyć, że lista A może się składać z klastrów o różnej wielkości (nawet kilkudziesięciu lub kilkuset
cząsteczek), parametrach morfologicznych i algorytmach generacji PC. Jej skład może prowadzić do
powstania geometrii o unikalnych kształtach i właściwościach.

Rysunek 32: Funkcja korelacji cząsteczek dla agregatów o wielkości Np = 2048 i parametrach fraktal-
nych Df = 1.8 i kf = 1.3 wygenerowanych za pomocą algorytmu Filippova typu CC. Wyniki zostały
uśrednione na podstawie 1000 geometrii.

3.1.3 Agregacja balistyczna BA

Cząsteczki poruszają się w kierunku rosnącej struktury po liniowych (balistycznych) ścieżkach, a przy
każdej kolizji tworzy się między nimi nierozerwalna więź. Implementacja algorytmu przedstawiona
jest na Rys. 33. Poszczególne bloki działają w sposób opisany poniżej. Pominięto elementy intuicyjne
lub wyjaśnione wcześniej.

• Blok B1: Geometria początkowa składa się z jednej cząsteczki znajdującej się w środku układu
współrzędnych, tj. w punkcie (0,0,0). Omawiany blok jest identyczny również w przypadku
kolejnych implementacji algorytmów typu PC.
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Rysunek 33: Schemat blokowy implementacji algorytmu balistycznego BA.

• Blok B2: Środek sfery pozycyjnej znajduje się w punkcie (0,0,0). Wartość Γ jest pięciokrot-
nością sumy promienia nowej cząsteczki rp i promienia sfery zewnętrznej, tj. najmniejszej sfery
zawierającej w sobie aktualną geometrię o środku znajdującym się w punkcie (0,0,0). Dokładne
miejsce nowej cząsteczki na powierzchni sfery pozycyjnej jest wybierane w sposób losowy.

• Blok B3: Trajektoria balistyczna jest wybierana w sposób losowy przy założeniu, że musi ona
przenikać sferę zewnętrzną lub przechodzić obok niej w odległości nie większej niż rp.
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• Blok B4: Lista A zawiera wszystkie cząsteczki znajdujące się w jakimkolwiek kontakcie z
cylindrem o promieniu rp i osi będącej trajektorią balistyczną.

• Blok B5: Jeżeli lista A jest pusta oznacza to, że wybrana trajektoria balistyczna jest bezkoli-
zyjna.

• Blok B6: Z listy A wybierana jest cząsteczka znajdująca się najbliżej, poruszającej się po
trajektorii balistycznej, nowej cząsteczki. Kolejnym krokiem jest dokładne określenie punktu
ich kolizji.

• Blok B7: Nowa cząsteczka jest przesuwana po trajektorii balistycznej do punktu kolizji.

• Blok B8: Sprawdzany jest warunek przenikania nowej cząsteczki z pozostałymi elementami
listy A. W przypadku procedury dostrajania parametrów morfologicznych liczony jest promień
bezwładności geometrii Rg. Maksymalna różnica między jego teoretyczną i rzeczywistą war-
tością nie może przekroczyć ∆Rg ¬ 0.05 · rp. W przeciwnym wypadku warunek dołączenia
nie jest spełniony. Dodatkowo, w implementacji może się pojawić licznik błędów bloku B8.
Po osiągnięciu maksymalnej wartości algorytm kończy działanie i wyrzucany jest odpowiedni
wyjątek. Wspomniany licznik ma zastosowanie wyłącznie w wersji dostrajalnej algorytmu. W
wersji podstawowej (przedstawionej na diagramie) zawsze istnieje możliwość dołączenia nowej
cząsteczki.

Przed uruchomieniem algorytmu użytkownik może skorzystać z jednej z następujących modyfika-
cji: wprowadzenia polidyspersji i/lub przenikania cząsteczek, agregacji w przestrzeni dwuwymiarowej
oraz dostrojenia parametrów morfologicznych.

Testy wydajności zostały wykonane na laptopie Lenovo Y510P wyposażonym w 16 GB pamięci
RAM oraz procesor Intel Core i7-4700MQ (2.40 GHz). Systemem operacyjnym był Windows 8.1, a
wirtualną maszyną JVM HotSpot. Testy SCIMARK 2.0 (5 iteracji) wykazały 1414.68 i 1235.37 mi-
lionów operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę dla odpowiednio małego i dużego zbioru danych.
Żadne modyfikacje nie zostały wprowadzone (w przypadku potrzeby dostrajania parametrów morfo-
logicznych zalecany jest dużo szybszy algorytm Filippova). Wyniki przedstawione w tabeli Tab. 4 są
średnią arytmetyczną obliczoną na podstawie czasu generacji 10 geometrii.

Tabela 4: Testy wydajności algorytmu balistycznego BA.
Liczba cząsteczek Czas agregacji [s]

Np = 1000 0.030
Np = 5000 0.590
Np = 10000 2.631

3.1.4 Agregacja balistyczna BCA

Implementacja CC jest zbliżona do jej odpowiednika w wersji PC, aczkolwiek musiało zostać wpro-
wadzonych kilka zmian. Jej początek jest identyczny jak w przypadku algorytmu Filippova w wersji
CC. Schemat przedstawiony jest na Rys. 34. Nowe, lub zmodyfikowane bloki, przedstawiają się na-
stępująco:

• Blok B9: Wartość Γ jest pięciokrotnością sumy promienia sfery zewnętrznej pierwszego klastru
i promienia sfery opisanej na drugim klastrze (której środek nie musi znajdować się w punkcie
(0,0,0) układu współrzędnych). Drugi klaster jest przesuwany o wartość Γ w losowym kierunku.

• Blok B10: Losowanie ścieżki balistycznej przebiega w podobny sposób jak w przypadku wersji
PC. Jedyną różnicą jest to, że zamiast rp pod uwagę brany jest promień sfery opisanej na
drugim klastrze.
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Rysunek 34: Schemat blokowy implementacji algorytmu balistycznego BCA.

• Blok B11: Blok B4 jest powtarzany dla wszystkich elementów wchodzących w skład drugie-
go klastra. Powstałe listy cząsteczek, znajdujących się na drodze kolizyjnej, są usuwane po
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zakończeniu omawianego kroku. Przedtem wybierana jest jednak para najbliżej położonych
cząsteczek i na ich podstawie określany jest punkt kolizji obu klastrów.

• Blok B12: Jeżeli wszystkie listy cząsteczek wygenerowane w bloku B11 były puste i punkt
kolizji nie został określony, oznacza to, że wybrana trajektoria balistyczna musi zostać zmie-
niona.

• Blok B13: Drugi klaster jest przesuwany po trajektorii balistycznej do punktu kolizji.

• Blok B14: W celu przyspieszenia sprawdzania warunku kontaktu punktowego badane są wy-
łącznie cząsteczki, które znajdują się w jakimkolwiek kontakcie z przestrzenią powstałą wskutek
przenikania się sfer opisanych na obu klastrach. Procedura dostrajania algorytmu przebiega w
identyczny sposób jak w przypadku wersji PC.

Podobnie jak poprzednio, przed uruchomieniem algorytmu użytkownik może skorzystać z jednej
z następujących modyfikacji: wprowadzenia polidyspersji i/lub przenikania cząsteczek, agregacji w
przestrzeni dwuwymiarowej oraz dostrojenia parametrów morfologicznych. Ponadto lista A może
zawierać klastry wygenerowane za pomocą dowolnego algorytmu PC.

Testy wydajności implementacji wykonano na laptopie Lenovo Y510P. Wyniki przedstawione w
tabeli Tab. 5 są średnią arytmetyczną obliczoną na podstawie czasu generacji 10 geometrii. Żadna
modyfikacja nie została wprowadzona. Algorytm w wersji CC charakteryzuje się znacznie dłuższym
czasem działania i prowadzi do powstania bardziej realistycznych modeli agregatów fraktalnych.

Tabela 5: Testy wydajności algorytmu balistycznego typu CC.
Liczba cząsteczek Czas agregacji [s]

Np = 1000 0.193
Np = 5000 17.841
Np = 10000 107.113

3.1.5 Agregacja limitowana reakcją RLA

Jest to jeden z prostszych algorytmów generowania agregatów fraktalnych. Początkowo wykorzysty-
wał on n-wymiarową siatkę, na której pojawiały się nowe cząsteczki. W powstałej implementacji
również istnieje możliwość jej wykorzystania, chociaż działa ona w inny sposób. Testy dowiodły, że
tablica elementów logicznych, przechowywana w pamięci RAM, nie wpływa w znaczący sposób na
szybkość generacji agregatów fraktalnych6. Co więcej, wykorzystuje ona dużą ilość pamięci opera-
cyjnej i może prowadzić do wystąpienia dodatkowych błędów agregacji. W niniejszej implementacji
opcja wprowadzenia n-wymiarowej siatki powoduje, że środki cząsteczek o promieniu rp = 0.5nm
(po zakończeniu procedury są one odpowiednio skalowane) mają całkowite współrzędne. Pomimo
skrócenia czasu obliczeń, wciąż zalecany jest model agregacji w wolnej przestrzeni, który prowadzi
do powstania bardziej realistycznych geometrii. Schemat implementacji znajduje się na Rys. 35. Po-
siada ona dwa nowe bloki (pozostałe są identyczne jak w przypadku agregacji balistycznej typu PC)
o następującym działaniu:

• Blok B1: Wybierana jest losowa cząsteczka wchodząca w skład geometrii.

• Blok B2: Do wybranej cząsteczki dołączana jest nowa cząsteczka w taki sposób, że musi
znajdować się z nią w kontakcie punktowym. Należy zauważyć, że w przypadku wykorzystania
n-wymiarowej siatki ilość jej możliwych pozycji jest bardzo ograniczona.

Przed uruchomieniem algorytmu użytkownik może skorzystać z jednej z następujących modyfika-
cji: agregacji w przestrzeni dwuwymiarowej oraz dostrojenia parametrów morfologicznych. W przy-
padku wersji algorytmu modelującego agregację w wolnej przestrzeni, tj. bez użycia n-wymiarowej
siatki, dodatkowo istnieje możliwość wprowadzenia polidyspersji i/lub przenikania cząsteczek.
6Testy zostały przeprowadzone dla agregatów o maksymalnej wielkości Np = 10000 cząsteczek.
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Rysunek 35: Schemat blokowy implementacji algorytmu RLA.

Testy wydajności implementacji zostały wykonane na laptopie Lenovo Y510P. Wyniki przedsta-
wione w tabeli Tab. 6 są średnią arytmetyczną obliczoną na podstawie czasu generacji 10 geometrii.
Żadna modyfikacja nie została wprowadzona.

Tabela 6: Testy wydajności algorytmu RLA.
Agregacja w wolnej przestrzeni Agregacja z wykorzystaniem siatki

Liczba cząsteczek Czas agregacji [s] Liczba cząsteczek Czas agregacji [s]
Np = 1000 0.011 Np = 1000 0.003
Np = 5000 0.548 Np = 5000 0.098
Np = 10000 2.000 Np = 10000 0.467

3.1.6 Agregacja limitowana reakcją RLCA

Algorytm przebiega w niemal identyczny sposób jak w przypadku wersji PC. Schemat przedstawiono
na Rys. 36. Pominięte bloki są takie same jak w agregacji balistycznej CC. Dwa z nich, które uległy
zmianie opisano poniżej:

• Blok B3: Z obu klastrów wybierana jest losowo jedna cząsteczka.
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Rysunek 36: Schemat blokowy implementacji algorytmu RLCA.

• Blok B4: Para wybranych cząsteczek jest ze sobą łączona w taki sposób, aby znajdowały się
one w kontakcie punktowym. Procedura prowadzi do translacji jednego z klastrów.

Dostępne modyfikacje są takie same jak w przypadku wersji PC. Dodatkowo, w przypadku wyko-
rzystania n-wymiarowej siatki nie ma możliwości wyboru algorytmu generacji listy A (każdy klaster
składa się z jednej cząsteczki). To ograniczenie nie występuje dla modelowania procesu agregacji w
wolnej przestrzeni.

Testy wydajności implementacji zostały wykonane na laptopie Lenovo Y510P. Wyniki przedsta-
wione w tabeli Tab. 7 są średnią arytmetyczną obliczoną na podstawie czasu generacji 10 geometrii.
Żadna modyfikacja nie została wprowadzona.
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Tabela 7: Testy wydajności algorytmu RLCA.
Agregacja w wolnej przestrzeni Agregacja z wykorzystaniem siatki

Liczba cząsteczek Czas agregacji [s] Liczba cząsteczek Czas agregacji [s]
Np = 1000 0.060 Np = 1000 0.026
Np = 5000 2.016 Np = 5000 0.694
Np = 10000 22.609 Np = 10000 5.283

3.1.7 Agregacja limitowana dyfuzją DLA

Czas działania algorytmu modelującego proces agregacji limitowanej dyfuzją jest wyraźnie dłuższy
niż w przypadku poprzednich algorytmów. Schemat przedstawiono na Rys. 37. Opis nowych bloków
znajduje się poniżej:

• Blok B1: Nowa cząsteczka jest umieszczana na losowej pozycji na powierzchni sfery pozycyj-
nej, której środek znajduje się w punkcie (0,0,0). Wartość Γ jest dwukrotnością promienia sfery
zewnętrznej, tj. najmniejszej sfery zawierającej w sobie aktualną geometrię o środku znajdują-
cym się w punkcie (0,0,0).

• Blok B2: Nowa cząsteczka przemieszcza się w losowym kierunku o wartość rp. W przypadku
wykorzystania n-wymiarowej siatki możliwość wyboru kierunku jej ruchu jest bardzo ograni-
czona.

• Blok B3: Jeżeli odległość środka nowej cząsteczki od punktu (0,0,0) jest większa niż 2.25 razy
promień sfery zewnętrznej, oznacza to, że opuściła ona przestrzeń agregacji i jest usuwana.

• Blok B4: Nastąpiła kolizja nowej cząsteczki z rosnącą geometrią.

• Blok B5: Nowa cząsteczka jest przesuwana wzdłuż osi wyznaczonej przez środek jej i cząsteczki
z którą się zetknęła w taki sposób, aby znalazła się z nią w kontakcie punktowym.

Opcjonalne modyfikacje są identyczne jak w przypadku implementacji RLA, wliczając w to moż-
liwość wykorzystania n-wymiarowej siatki do przyspieszenia obliczeń.

Testy wydajności implementacji wykonano na laptopie Lenovo Y510P. Wyniki przedstawione w
tabeli Tab. 8 są średnią arytmetyczną obliczoną na podstawie czasu generacji 10 geometrii. Żadna
modyfikacja nie została wprowadzona.

Tabela 8: Testy wydajności algorytmu DLA.
Agregacja w wolnej przestrzeni Agregacja z wykorzystaniem siatki

Liczba cząsteczek Czas agregacji [s] Liczba cząsteczek Czas agregacji [s]
Np = 1000 2.599 Np = 1000 0.330
Np = 5000 42.615 Np = 5000 7.908
Np = 10000 192.043 Np = 10000 42.083

3.1.8 Agregacja limitowana dyfuzją DLCA

Implementacja agregacji DLCA jest intuicyjna i zostanie opisana bez przedstawiania schematu blo-
kowego. W ograniczonej przestrzeni znajduje się odpowiednia liczba cząsteczek (kilkukrotność zakła-
danej wielkości geometrii). Wszystkie cząsteczki są traktowane jako klastry wchodzące w skład listy
A. W każdej iteracji algorytmu losowy klaster przemieszcza się w losowym kierunku o wartość rp
(lub, w przypadku zastosowania polidyspersji, średnią wielkość promienia). W przypadku wystąpie-
nia kolizji klastry są ustawiane w kontakcie punktowym, a następnie jeden z nich jest aktualizowany
a drugi usuwany. Algorytm kończy działanie kiedy przynajmniej jeden klaster jest równy lub większy
niż zakładana wielkość geometrii. Nie ma możliwości dostrojenia parametrów morfologicznych geo-
metrii (celem algorytmu jest odtworzenie rzeczywistych zjawisk fizycznych), ale istnieje możliwość
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Rysunek 37: Schemat blokowy implementacji algorytmu DLA.

wykorzystania n-wymiarowej siatki w celu skrócenia czasu obliczeń. Dodatkowo, aby przyspieszyć
proces agregacji, po każdym złączeniu klastrów istnieje dziesięcioprocentowe prawdopodobieństwo
pojawienia się dodatkowej cząsteczki.

Testy wydajności implementacji zostały wykonane na laptopie Lenovo Y510P. Wyniki przedsta-
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wione w tabeli Tab. 9 są średnią arytmetyczną obliczoną na podstawie czasu generacji 10 geometrii.
Ponieważ modelowanie procesu agregacji DLCA trwa długo, ilość cząsteczek została ograniczona
do Np = 300. Można zauważyć, ze w przypadku większych agregatów wersja algorytmu wykorzy-
stująca siatkę nie przyczynia się do przyspieszenia obliczeń. Co więcej może nawet je spowolnić.
Rozwiązaniem problemu może się okazać wykorzystanie rzeczywistej tablicy zmiennych logicznych
przechowywanej w pamięci RAM. Ten rodzaj implementacji nie był jednak celem niniejszej pracy.

Tabela 9: Testy wydajności algorytmu DLCA.
Agregacja w wolnej przestrzeni Agregacja z wykorzystaniem siatki

Liczba cząsteczek Czas agregacji [s] Liczba cząsteczek Czas agregacji [s]
Np = 1000 10.618 Np = 1000 5.469
Np = 5000 573.288 Np = 5000 583.505
Np = 10000 941.181 Np = 10000 9879.010

3.2 Elementy modeli agregatów fraktalnych

Każdy model agregatu składa się z trzech elementów opisanych poniżej. Należy mieć na uwadze, że
tylko pierwszy element, tj. lista cząsteczek, jest zapisywany w przypadku eksportowania pliku do
formatu innego niż domyślny (którym może być, przykładowo, plik wejściowy programu T-Matrix
lub DDScat). Co więcej, w takim przypadku pod uwagę brane są wyłącznie cząsteczki sferyczne.

• Lista cząsteczek - jest to najważniejszy element wchodzący w skład modelu geometrii, któ-
ry jest tworzony podczas procesu agregacji. Każda cząsteczka posiada swój unikalny numer
identyfikacyjny. Potrzebny jest on do implementacji połączeń oraz ewentualnego odtworzenia
procesu agregacji. Innymi parametrami są: model cząsteczki, numer współczynnika załamania
światła, promień sfery opisanej na cząsteczce oraz pozycja jej środka. Ponadto, każdy model
cząsteczki może zawierać dodatkowe informacje. Przykładowo, elipsoida posiada trzy wymiary
na osiach X, Y, Z oraz parametry pozwalające określić jej rotację. Cząsteczki wielowarstwowe
zawierają również informacje odnośnie poszczególnych płaszczy (grubość i numer współczyn-
nika załamania światła).

• Lista połączeń - każde z nich zawiera swój unikalny numer identyfikacyjny, referencję na dwie
cząsteczki między którymi występuje, przypisany model (cylindryczny, liniowy lub kwadrato-
wy) oraz proporcję najmniejszej możliwej wielkości promienia jego poprzecznego przekroju do
promienia mniejszej sfery wpisanej w jedną z dwóch cząsteczek, mianowicie Ycon. Połączenia
są generowane kiedy dwie cząsteczki znajdują się w jakimkolwiek kontakcie. Ich lista może być
tworzona już podczas modelowania procesu agregacji. Przedstawia ona ”szkielet” geometrii.
Przydaje się również podczas wykrywania i eliminacji nieciągłości struktury, a także obliczania
niektórych parametrów morfologicznych. Przykładowy model agregatu z nałożonym ”szkiele-
tem” przedstawiony jest na Rys. 38.

• Informacje dodatkowe - teoretycznie nie są one wymagane. Praktyka pokazała jednak, że
są one niezwykle pomocne i nie powinny być pomijane. W ich skład wchodzi data utworzenia
geometrii, czas agregacji, wykorzystany algorytm, identyfikator komputera, a także informacje
odnośnie systemu operacyjnego i maszyny wirtualnej Java. Ponadto, zawierają one parametry
agregacji (w tym rozkłady wielkości cząsteczek) oraz, w przypadku algorytmu typu CC, rozmiar
początkowych klastrów. Ostatnim elementem jest opcjonalny komentarz użytkownika.

Do programu mogą być importowane modele agregatów zapisane w różnych popularnych forma-
tach. W takim przypadku dostępna jest wyłącznie lista cząsteczek sferycznych. Połączenia między
nimi mogą zostać odtworzone, natomiast informacje dodatkowe nie mogą już zostać odzyskane.
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Rysunek 38: Model agregatu fraktalnego. Nałożony ”szkielet” pozwala wizualnie ocenić schemat
połączeń międzycząsteczkowych oraz ewentualną nieciągłość geometrii.

3.3 Pomiary parametrów morfologicznych

Parametry morfologiczne takie jak ilość cząsteczek Np i ich promień rp są podawane przez użytkow-
nika jeszcze przed rozpoczęciem modelowania procesu agregacji. Sprawdzenie ewentualnego rozkładu
wielkości cząsteczek również nie stanowi większego problemu. Do obliczenia promienia bezwładno-
ści Rg użytkownik może wybrać jeden z wzorów podanych we wstępie teoretycznym. Współczynnik
fraktalny może zostać wyznaczony wyłącznie na podstawie równania fraktalnego, czyli (10). Najwię-
cej problemu sprawia aproksymacja wymiaru fraktalnego Df . Użytkownik może w tym celu wybrać
jeden z trzech dostępnych algorytmów:

• Metoda równania fraktalnego - jest to najszybszy algorytm, który polega na odtworze-
niu procesu agregacji. Z tego powodu wymaga on odpowiedniej numeracji cząsteczek oraz, dla
agregatów typu CC, znajomości wielkości klastrów zawartych w liście A. Należy zaznaczyć, że
omawiana metoda nie powinna być stosowana w przypadku algorytmów dostrajalnych, ponie-
waż otrzymana wartość Df będzie zawsze taka sama jak teoretyczna. Przykład obliczania Df

dla agregatu o wielkości Np = 10000, wygenerowanego metodą DLA, przedstawiony jest na
Rys. 39.

Rysunek 39: Pomiar wartości Df z wykorzystaniem metody równania fraktalnego.

• Metoda korelacji par cząsteczek - algorytm wykorzystuje równania (11) i (12). Jego naj-
większą wadą jest stosunkowo krótka długość liniowego odcinka funkcji korelacji par cząsteczek,
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dlatego zalecany jest on dla dużych geometrii. Przykład obliczania Df dla agregatu o wielkości
Np = 10000, wygenerowanego dostrajalną metodą Filippova typu CC o parametrach fraktal-
nych Df = 1.5 i kf = 1.5, przedstawiony jest na Rys. 40.

Rysunek 40: Pomiar wartości Df z wykorzystaniem metody korelacji par cząsteczek.

• Metoda pudełkowa - jest to najwolniejszy algorytm, mogący być stosowany w przypadku
dowolnej geometrii. Wykorzystuje on równanie (7), w którym odcięcie zewnętrzne Ωe jest zde-
finiowane jako bok najmniejszego sześcianu zawierającego w sobie badany agregat, natomiast
odcięcie wewnętrzne Ωi jest równoznaczne z promieniem najmniejszej cząsteczki wchodzącej
w jego skład. Przykład obliczania Df dla agregatu o wielkości Np = 10000, wygenerowane-
go dostrajalną metodą Filippova typu CC o parametrach fraktalnych Df = 1.5 i kf = 1.5,
przedstawiony jest na Rys. 41.

Rysunek 41: Pomiar wartości Df z wykorzystaniem metody pudełkowej.

Z pozostałych parametrów morfologicznych można wymienić liniową wielkość geometrii oraz śro-
dek jej masy. Współczynnik przenikania cząsteczek Cov jest obliczany na podstawie ich pozycji i
promienia. Wielkość połączeń międzycząsteczkowych Ycon jest kontrolowana przez algorytm, dzięki
czemu jest ona znana w każdym momencie jego działania. Ponadto, istnieją dwie metody obliczania
objętości geometrii:

• Metoda analityczna - może być stosowana wyłącznie z cząsteczkami sferycznymi, bez uwzględ-
nienia połączeń między nimi, tj. Ycon = 0, i daje poprawne rezultaty pod warunkiem, że nie
występują wielokrotne przenikania (dla agregatów monodyspersyjnych warunek jest spełniony
dla Cov < 0.13).

• Metoda siatki objętościowej - polega ona na dekompozycji geometrii na siatkę elementów
objętościowych (dipoli), a następnie na jej podstawie określana jest objętość agregatu. Metoda
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jest wolniejsza niż poprzednia, aczkolwiek może zostać wykorzystana w przypadku dowolnej
geometrii.

Jak stwierdzono wcześniej, funkcja kąta tripletów i funkcja koordynacyjna, nie są analizowane.
Spowodowane jest to faktem, że występują one w literaturze bardzo rzadko i nie są wymagane w
dalszych badaniach.

3.4 Modyfikacja parametrów morfologicznych

Niektóre badania wymuszają zmianę parametrów geometrii po zakończeniu procesu agregacji. Cza-
sami zachodzi również potrzeba modyfikacji modelu agregatu wygenerowanego algorytmami innymi
niż te napisane przez autora niniejszej pracy. Użytkownik może wprowadzić następujące zmiany:

• Pozycja i wielkość cząsteczek - cząsteczki mogą być odsunięte od środka masy geometrii
lub do niego zbliżone. Mogą być one również dodawane lub usuwane (należy wtedy pamiętać
o ewentualnej aktualizacji listy połączeń). Wprowadzenie polidyspersji po zakończeniu procesu
generacji może prowadzić do przerwania ciągłości geometrii oraz zmiany poziomu przenikania
Cov występującego między niektórymi parami cząsteczek. Geometria może ulec dowolnej rotacji,
co pozwala na uśrednianie orientacyjne wyników w przypadku wykorzystania, do modelowania
procesu rozpraszania światła, programu nie posiadającego tej funkcji (przykładowo SCUFF-
EM)

• Rodzaj cząsteczek - użytkownik może zmienić materiał cząsteczek, wchodzących w skład
geometrii, korzystając z rozkładu prawdopodobieństwa lub precyzyjnie określając ich ilość.
Cząsteczki sferyczne mogą zostać zmienione na elipsoidy, prostopadłościany, czworościany i
ośmiościany, o podanych parametrach rozkładu wielkości, również z zachowaniem objętości
każdej z nich.

• Połączenia międzycząsteczkowe - w przypadku zmiany Cov cząsteczki zbliżają się do środka
masy geometrii o określoną wartość. Podczas modyfikacji Ycon odpowiednio dopasowana zostaje
wielkość ich połączeń. Zarówno zmiany Cov jak i Ycon mogą zachodzić przy stałej objętości. W
pierwszym przypadku geometria jest odpowiednio skalowana (zwiększana) a w drugim dopaso-
wywana jest wielkość promienia cząsteczek rp. Dodatkowo, istnieje możliwość aktualizacji listy
połączeń, jak również zmiany ich typu.

• Płaszcze zewnętrzne - do struktury cząsteczek (sferycznych lub elipsoidalnych) może zostać
dołączona (lub aktualizowana) informacja odnośnie ich poszczególnych warstw. Mogą mieć one
dowolną grubość oraz indywidualny numer współczynnika załamania światła.

3.5 Generacja siatki elementów objętościowych

Wielkość połączeń międzycząsteczkowych warunkuje metody dekompozycji geometrii w zadaniach
zdefiniowanych w pracy. Wymusiło to zaprojektowanie dwóch nowych algorytmów, zastępujących
procedury generujące siatki elementów objętościowych (dipoli) w programach DDScat i ADDA (po-
zycje te nie spełniają warunków postawionych w raporcie).

• Metoda klasyczna - użytkownik podaje odległość między elementami objętościowymi (di-
polami), po czym geometria zostaje otoczona najmniejszym możliwym prostopadłościanem.
Zarówno cząsteczki jak i połączenia mają zaimplementowaną funkcję określającą czy dany
punkt jest w nich zawarty. Procedura generacji siatki polega na sprawdzeniu które punkty,
wchodzące w skład prostopadłościanu, należą również do analizowanej geometrii. W przypad-
ku konfliktu numeru współczynnika załamania światła, przykładowo podczas przenikania się
cząsteczek zbudowanych z różnych materiałów, pod uwagę brany jest największy z nich.
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• Metoda szybka (domyślna) - poprzednia procedura jest precyzyjna ale czasochłonna. Dru-
ga z nich zaczyna się w identyczny sposób, mianowicie użytkownik podaje odległość między
elementami objętościowymi (dipolami), a następnie geometria zostaje otoczona najmniejszym
możliwym prostopadłościanem. W pamięci RAM zostaje utworzona tablica zmiennych odpo-
wiadających wszystkim punktom wchodzącym w jego skład. W kolejnych krokach elementy
zawarte w geometrii, zarówno cząsteczki jak i połączenia, są również otaczane najmniejszym
możliwym prostopadłościanem, a następnie dla każdego z nich generowana jest lokalna siat-
ka elementów objętościowych (dipoli), analogicznie jak w poprzedniej procedurze. Następnie
do korespondującego pola tablicy wpisywany jest największy numer współczynnika załamania
światła występujący w danym punkcie (lub zero w przypadku jego braku). Opisana metoda
jest o wiele szybsza od poprzedniej lecz wymaga dużej ilości pamięci RAM.

Dodatkowo, w przypadku występowania połączeń międzycząsteczkowych o niezerowej wielkości
użytkownik może wybrać sposób generowania ich siatki:

• Metoda losowania - numer współczynnika załamania światła dla elementu objętościowego
(dipola) wchodzącego w skład połączenia (przy założeniu, że nie należy on równocześnie do żad-
nej cząsteczki) jest wybierany w sposób losowy. Przykładowa siatka wykorzystująca tą metodę
znajduje się na Rys. 42A.

• Metoda najbliższej cząsteczki (domyślna) - numer współczynnika załamania światła dla
elementu objętościowego (dipola) wchodzącego w skład połączenia (przy założeniu, że nie należy
on równocześnie do żadnej cząsteczki) jest taki sam jak cząsteczki znajdującej się bliżej niego.
Przykładowa siatka wykorzystująca tą metodę znajduje się na Rys. 42B.

W obu powyższych przypadkach analizowane są te części połączenia, które nie należą do żadnej czą-
steczki (pod uwagę brana jest wyłącznie przestrzeń między nimi). Ponadto, gdy cząsteczki składają
się z kilku warstw użytkownik może wybrać jedną z poniższych metod generowania siatki.

• Metoda zewnętrznego płaszcza - w przypadku gdy analizowane są cząsteczki wielowarstwo-
we, numer współczynnika załamania światła dla elementu objętościowego (dipola) wchodzącego
w skład połączenia (przy założeniu, że nie należy on równocześnie do żadnej cząsteczki) jest
taki sam jak ich zewnętrzna warstwa. Należy pamiętać, ze w przypadku konfliktu numeru
współczynnika załamania światła pod uwagę brana jest metoda najbliższej cząsteczki lub lo-
sowania. Liczba płaszczy cząsteczek, między którymi występuje połączenie, może być różna.
Przykładowa siatka wykorzystująca tą metodę znajduje się na Rys. 43B.

• Metoda skalowania (domyślna) - w przypadku gdy analizowane są cząsteczki wielowarstwo-
we, numer współczynnika załamania światła dla elementu objętościowego (dipola) wchodzącego
w skład połączenia jest zależny od proporcji wielkości poszczególnych warstw mniejszej czą-
steczki. Jest to jedyny przypadek, w którym połączenie może zmienić numer współczynnika
załamania światła punktu występującego wewnątrz cząsteczki. Należy pamiętać, że metoda nie
może zostać zastosowana w przypadku występowania dwóch cząsteczek o różnej liczbie płasz-
czy. Co więcej, w przypadku konfliktu numeru współczynnika załamania światła pod uwagę
brana jest jak poprzednio metoda najbliższej cząsteczki lub losowania. Przykładowa siatka
wykorzystująca tą metodę znajduje się na Rys. 43C.

Dekompozycja na siatkę elementów objętościowych (dipoli) ma również zastosowanie w określa-
niu objętości geometrii oraz badaniu jej promienia bezwładności. Jest wykorzystywana w skryptach
modelujących proces spiekania.

3.6 Wizualizacja agregatów fraktalnych

W programie istnieją trzy sposoby przedstawienia wygenerowanej geometrii:
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Rysunek 42: Dwa sposoby rozwiązania problemu konfliktu numeru współczynnika załamania światła
w przypadku połączeń międzycząsteczkowych: A) Metoda losowania, B) Metoda najbliższej cząstecz-
ki.

Rysunek 43: Dwa sposoby rozwiązania problemu generacji siatki elementów objętościowych (dipoli)
połączeń cząsteczek wielowarstwowych: A) Metoda zewnętrznego płaszcza, B) Metoda skalowania.
Warstwa zewnętrzna dla obu metod znajduje się na ilustracji C.

• Wewnętrzna - jest to wyłącznie szybki podgląd geometrii mający przekazać o niej jak najwię-
cej informacji. Użytkownik może włączyć podgląd jej szkieletu, podział na materiały, dowolnie
zmienić rotację, etc. Możliwe jest również zapisanie aktualnie przedstawionego obrazu, czego
przykładem jest Rys. 38.

• POV-Ray - istnieje możliwość wygenerowania pliku obsługiwanego przez program POV-Ray7.
Jego zadaniem jest renderowanie obrazów korzystając z metody śledzenia biegu promieni. Celem
procedury jest przedstawienie agregatu w jak najbardziej atrakcyjny dla czytelnika sposób i
wykorzystanie go, na przykład, jako elementu publikacji. Obraz geometrii przedstawiono na
Rys. 44A.

• Netgen - celem procedury jest wygenerowanie pliku obsługiwanego przez program Netgen8.
Umożliwia on tworzenie trójwymiarowych modeli geometrii. Co więcej, w przypadku przeni-
kających się sfer i występowania połączeń międzycząsteczkowych analizowana jest wyłącznie
powierzchnia geometrii. Umożliwia to jej wykorzystanie w różnych programach modelujących
proces rozpraszania światła, przykładowo SCUFF-EM, a także importowania geometrii w do-
wolnym programie do trójwymiarowego modelowania (takiego jak Blender9 czy MeshLab10).
Przykład wygenerowany za pomocą programu MeshGen znajduje się na Rys. 44B.

7Oficjalna strona projektu: http://www.povray.org/
8Oficjalna strona projektu: http://sourceforge.net/projects/netgen-mesher/
9Oficjalna strona projektu: http://www.blender.org/
10Oficjalna strona projektu: http://meshlab.sourceforge.net/
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Rysunek 44: Model agregatu fraktalnego wygenerowany przy użyciu programu: A) POV-Ray, B)
Netgen (wizualizacja powstała z wykorzystaniem programu MeshLab).

3.7 Automatyzacja modelowania procesu rozpraszania światła

Stworzenie nowego algorytmu modelującego proces rozpraszania światła nie było celem niniejszej
pracy. Byłoby to powielanie gotowych, publicznie dostępnych programów. Co więcej proces jego te-
stowania mógłby trwać nawet kilka lat11. Niestety, różne dostępne algorytmy wymagają zupełnie
innych danych i plików wejściowych. Co więcej, obliczane wartości mogą być inne i wymagać odpo-
wiedniego przeliczenia (przykładowo zamiana Qext na Cext). Jednym z etapów niniejszej pracy było
stworzenie uniwersalnego algorytmu do obsługi różnych programów modelujących proces rozprasza-
nia światła, a także przetwarzania i normalizacji ich wyników.

Zadaniem użytkownika jest wybór folderu, w którym znajdują się modele agregatów fraktalnych,
wykorzystywanego programu (T-Matrix, DDScat, ADDA lub Xu), określenie badanego pasma elek-
tromagnetycznego, przypisanie numerów zespolonych współczynników załamania światła do tabel
ich wartości, wybór sposobu uśredniania wyników oraz, w przypadku metody DDA, zdefiniowanie
parametrów dekompozycji geometrii na siatkę elementów objętościowych (dipoli)12. Wszystkie po-
zostałe parametry są ustawione na wartości domyślne, aczkolwiek użytkownik ma możliwość zmiany
każdego z nich (przykładowo zestawu równań do obliczania polaryzowalności). Wyniki są normali-
zowane i przedstawiane we wspólnym formacie (jeżeli nie można obliczyć jakiejś wartości do tabeli
wpisywana jest wartość -1). Umożliwia to szybkie porównywanie wyników, tworzenie wykresów oraz
minimalizuje liczbę błędów powstałych na skutek podania nieprawidłowych danych wejściowych.

11Przykładowo, program ADDA jest nieprzerwanie rozwijany od 1990 roku.
12Generatory wewnętrzne nie są wykorzystane co umożliwia to tworzenie bardziej zaawansowanych geometrii.
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4 WŁAŚCIWOŚCI OPTYCZNE CZARNEGO WĘGLA

W badaniach wykorzystano dwa alternatywne rodzaje materiałów względem właściwości których
przebiega podział prac i treści zaprezentowanych w rozprawie doktorskiej. Różnią się one wystę-
powaniem pasma rezonansu plazmonów powierzchniowych w świetle widzialnym lub bliskiej pod-
czerwieni. Niniejszy rozdział dotyczy agregatów czarnego węgla, w których przytoczone zjawisko nie
występowało.

4.1 Troposferyczne agregaty czarnego węgla

W początkowym etapie badań pod uwagę brane były aerozole występujące w najniższej warstwie
atmosfery ziemskiej. Troposfera rozciąga się do 7-18 kilometrów w zależności od położenia geogra-
ficznego, a 80% jej objętości znajduje się powyżej planetarnej warstwy granicznej, czyli dwóch pierw-
szych kilometrów [109, 110]. Aerozole troposferyczne są w obszarze zainteresowań wielu ośrodków
naukowych ze względu na ich powszechność i wpływ na zmiany klimatyczne [111]. Są to skompliko-
wane złożenia licznych materiałów. Za najbardziej powszechne z nich uważa się azotany i siarczany,
aczkolwiek do tej grupy można zaliczyć również związki zawierające węgiel, którego ilość waha się
od około 0.1% do 70% w zależności od miejsca przeprowadzania pomiarów [112].

Do bardziej szczegółowych badań wybrano czarny węgiel. Jest on uznawany za drugi związek,
zaraz po dwutlenku węgla, mający bezpośredni i pośredni wpływ na zjawisko globalnego ocieple-
nia [113]. Spowodowane jest to jego właściwościami optycznymi w paśmie światła widzialnego i
ultrafiolecie [112]. Szacuje się, że roczna, globalna emisja czarnego węgla to około 7500 gigagramów
(wartość opracowana na podstawie badań z 2000 roku), a jego wpływ na wzrost temperatury w
ramach zjawiska globalnego ocieplenia może wynosić nawet 0.3-0.4 stopnia Kelwina [114, 115, 116].
Dla porównania, przyjmuje się, że roczna emisja czarnego węgla przed erą przemysłową, czyli 1750
rokiem, wynosiła 1400 gigagramów [112]. Około 40% jego emisji pochodzi ze spalania biomasy (w
szczególności z otwartych pożarów lasów i sawann) [117, 114]. Pozostałe z nich są ściśle zależne od
rejonu geograficznego (w Europie tym źródłem są silniki diesla) [114]. Gęstość czarnego węgla to oko-
ło dwa gramy na centymetr sześcienny, a temperatura parowania wynosi 4000 stopni Kelwina. Jest
on nierozpuszczalny w wodzie i popularnych rozpuszczalnikach organicznych. Jest węglem amorficz-
nym, emitowanym bezpośrednio do atmosfery, zawierającym w swojej strukturze pierwiastki wodoru
i tlenu [118, 114].

Sferyczne cząsteczki zaraz po emisji łączą się ze sobą tworząc większe, bardziej stabilne struktury
zwane agregatami. Ich wymiar fraktalny Df zwiększa się wraz z czasem ich życia. Czarny węgiel,
znajdujący się w atmosferze, ingeruje z materiałami zarówno organicznymi jak i nieorganicznymi co
nie pozostaje bez wpływu na jego właściwości optyczne. Przykładowo, płaszcz wodny może wzmocnić
absorpcję nawet o 80%, natomiast siarczany, będące najważniejszym produktem antropogenicznym
mającym wpływ na zjawisko globalnego ochłodzenia, potęgują albedo rozpraszania [75, 119]. Za-
wartość czarnego węgla w cząsteczkach sadzy13 jest mocno zależna od położenia geograficznego. W
obszarach zurbanizowanych wynosi około 9%, w innych obszarach kontynentalnych maleje do około
5% a w odległych rejonach morskich i oceanicznych wynosi w przybliżeniu 0.3% [109].

Można wyróżnić dwa rodzaje mieszanin cząsteczek, mianowicie zewnętrzną, gdzie każda cząstecz-
ka złożona jest wyłącznie z jednego materiału, oraz wewnętrzną, w której materiałów przypadających
na pojedynczą cząsteczkę jest więcej (zostało to przedstawione na Rys. 45). Pierwszy rodzaj jest szcze-
gólnie widoczny w przypadku młodych agregatów. Z biegiem czasu, pod wpływem różnych zjawisk
fizycznych i chemicznych (przykładowo koagulacji), mieszanina zmienia swój rodzaj z zewnętrznej na
wewnętrzną. Jeżeli wspomniane procesy się ustabilizują i transfer masy będzie minimalny, mówimy,
że cząsteczka znajduje się w fazie akumulacji, a jej promień mieści się w przybliżonym przedziale
50nm < rp < 1000nm [109, 120]. Faza nukleacji odnosi się do mniejszych cząsteczek powstałych naj-

13Termin ”sadza” nie jest jednoznaczny i w zależności od publikacji może mieć inną definicję [115]. W niniejszej pracy
oznacza on cząsteczkę zawierającą, oprócz innych komponentów, czarny węgiel (przykładem może być agregat czarnego
węgla otoczony płaszczem organicznym). Definicja dotyczy zarówno mieszanin wewnętrznych jak i zewnętrznych.
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Rysunek 45: Dwa rodzaje mieszanin cząsteczek: zewnętrzna (lewa strona) i wewnętrzna (środek i
prawa strona).

częściej w wyniku kondensacji przesyconych par wytworzonych podczas procesu spalania. Natomiast
prawie wszystkie cząsteczki grube, o wymiarach rp > 1µm, są efektem naturalnych i antropogenicz-
nych procesów mechanicznych [121]. Nawet jeżeli badane cząsteczki powstały w wyniku działania
zjawisk innych niż te przytoczone powyżej, podział na poszczególne fazy ze względu na ich wielkość
w dalszym ciągu obowiązuje.

Czas życia dwóch ostatnich typów cząsteczek to kilka dni lub tygodni. Okres ten zależy przede
wszystkim od ich wymiarów (mniejsze cząsteczki przebywają w atmosferze dłużej), a główny mecha-
nizm ich usuwania to sedymentacja. Pomimo względnie krótkiego czasu życia czarny węgiel, pocho-
dzący ze źródeł antropogenicznych, może dotrzeć nawet do odległych rejonów arktycznych [122, 123].
Cząsteczki znajdujące się w fazie nukleacji żyją najkrócej. Spowodowane jest to ich dużą koncentra-
cją w okolicy źródła, która ma bezpośredni wpływ na przyspieszenie procesu agregacji i koagu-
lacji [109, 120]. W przypadku silników diesla cząsteczki w fazie nukleacji stanowią jedynie 1-20%
emitowanej masy ale ich ilość przekracza 90%. Są one trudniejsze do wykrycia, zbadania a także
ewentualnego usunięcia z atmosfery niż ich większe odpowiedniki. Co więcej, nanocząsteczki mo-
gą być znacznie bardziej szkodliwe dla zdrowia. Badania dowodzą, że mogą one przeniknąć przez
błonę komórkową, dostać się do krwiobiegu, wpłynąć na pracę mitochondriów a także prowadzić
do uszkodzenia narządów wewnętrznych. Ich obecność w organizmie może powodować różne, nawet
dziedziczne, mutacje [120, 124, 125]. Z powodu niewielkich rozmiarów mogą one swobodnie wnikać w
tkanki organiczne prowadząc do odłożenia się dużej ilości danej substancji (im mniejszy jest promień
cząsteczki tym bardziej wzrasta jej toksyczność). Za przykład może posłużyć dwutlenek tytanu który
jest powszechnie używany w filtrach przeciwsłonecznych. Uznawany jest on za neutralny dla zdrowia
pod warunkiem, że wielkość jego cząsteczek jest określona w mikrometrach. W mniejszych skalach
wykazuje on właściwości toksyczne [120]. Ekspozycja na cząsteczki czarnego węgla występującego
w atmosferze może prowadzić do powstania cytotoksyn, stresu oksydacyjnego, uszkodzenia, zapale-
nia czy nawet zwłóknienia płuc [126]. Coraz bardziej restrykcyjne standardy dotyczące emisji spalin
przez silniki diesla nie uwzględniają wielkości cząsteczek, co ma odzwierciedlenie w ich parametrach
morfologicznych [127]. Przykładem są nowoczesne filtry cząstek stałych hamujące emisję spalin o po-
nad 99%. Prowadzi to do osłabienia zjawiska adsorpcji i zwiększenia ilości cząsteczek znajdujących
się w fazie nukleacji [124]. Aby ograniczyć to zjawisko od 2011 roku we wszystkich samochodach oso-
bowych z silnikiem diesla obowiązuje limit emisji cząsteczek (norma EURO 5b) wynoszący 6.0 · 1011

na kilometr [127]. Ponadto, w ramach ochrony środowiska, w niektórych krajach obowiązuje maksy-
malna dopuszczalna wartość stężenia cząsteczek atmosferycznych. W USA od 2012 roku wynosi ona
35µg na metr sześcienny dla PM2.5 (cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 2.5µm) i 150µg na metr
sześcienny dla PM10 (cząsteczek o średnicy większej od 2.5µm ale nieprzekraczającej 10µm) [128].

4.1.1 Parametry morfologiczne

Parametry morfologiczne agregatów czarnego węgla są zależne od warunków generacji i mogą się
znacząco różnić w zależności od metody pomiarowej. Poniżej znajdują się ich przykładowe wartości
pochodzące z różnych, niezależnych badań.
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• Promień cząsteczek - w przypadku silników diesla średnia wielkość cząsteczek znajdujących
się w fazie akumulacji mieści się w przedziale 50nm < rp,avg < 150nm, a w fazie nukleacji
zakres ten zmniejsza się do 2.5nm < rp,avg < 25nm [127]. Różne, niezależne badania doty-
czące atmosferycznych agregatów czarnego węgla wskazują, że promień pojedynczej cząsteczki
mieści się w przybliżonym przedziale 2.5nm < rp < 60nm [75, 118, 35, 129]. K. Adachi,
wraz ze swoją grupą, analizował dwa rodzaje agregatów czarnego węgla za pomocą tomografii
elektronowej. Próbki pierwszego z nich pobrane zostały w okolicy Uji (Japonia), a ich wiek
szacowany był na około 1.5 dnia. Promień pojedynczej cząsteczki zawierał się w przedziale
14nm < rp < 57nm a mediana wynosiła rp,med = 26nm. Do drugiego rodzaju zaliczały się
zarówno próbki pobrane w stanie Arizona (USA) w odległości około 10 metrów od ruchliwej,
czteropasmowej ulicy, jak również agregaty pobrane bezpośrednio z rur wydechowych pojaz-
dów napędzanych silnikiem diesla. Tym razem promień był nieznacznie mniejszy i wynosił
13nm < rp < 22nm (rp,med = 18.5nm) [36]. Wyniki otrzymane przez grupę L. Poppel sugerują,
że średni promień cząsteczek czarnego węgla powstałych w wyniku spalania biomasy wynosi
rp,avg = 15nm, natomiast wielkość cząsteczek emitowanych przez silniki diesla jest określona
jako rp,avg = 13nm [33]. Grupa H. Oltmanna zajmowała się agregatami czarnego węgla genero-
wanymi w warunkach laboratoryjnych w płomieniu powstałym w wyniku spalania mieszaniny
powietrza z metanem. Do analizy otrzymanych obrazów TEM zastosowana została metoda
zaproponowana przez grupę A. Brasila [44]. Próbki zebrano na wysokości h = 17mm nad pal-
nikiem i porównano ze sobą dwa współczynniki ekwiwalencji φ. Dla φ = 2.5 promień wynosił
rp,med = 9.8nm (σgrp = 0.58nm) natomiast w przypadku φ = 2.9 został on określony jako
rp,med = 12.5nm (σgrp = 0.57nm) [130, 131]. Należy również pamiętać, że agregaty są polidy-
spersyjne, a poszczególne cząsteczki nie znajdują się w idealnym kontakcie punktowym. Przy-
kładowo, grupa H. Oltmanna określiła stopień przenikania (penetracji) jako Cov ≈ 0.25 [130].
Pomimo przytoczonej rozbieżności w wynikach łatwo zauważyć, że pojedyncze cząsteczki czar-
nego węgla prawie zawsze znajdują się w fazie nukleacji, tj. rp < 50nm.

• Liczba cząsteczek - może być różna i wahać się od jednej do kilku tysięcy [36, 129]. Poprzednio
omówione badania grupy K. Adachiego wykazały, że dla agregatów z Uji zakres ten wynosił
7 < Np < 509 (Np,med = 139), a dla agregatów z Arizony był ustalony jako 47 < Np < 792
(Np,med = 203) [36]. Wyniki grupy H. Oltmanna przedstawiały się następująco: dla φ = 2.5
liczba cząsteczek wynosiła Np,med = 28 (σgNp = 2.3), natomiast w przypadku φ = 2.9 wartość
została określona jako Np,med = 35 (σgNp = 2.3) [130]. K. Katrinak, wraz ze swoją grupą,
badała agregaty złożone z więcej niż Np > 1500 cząsteczek. Największy z nich, tj. Np =
1842, zawierał się w sferze o promieniu rp = 1.29µm co znaczyło, że mógł być traktowany
jako cząsteczka gruba. Jednakże prawie wszystkie agregaty tego typu znajdują się w fazie
akumulacji [129]. Należy również pamiętać, że ingerują one z materiałami zarówno organicznymi
jak i nieorganicznymi, co prowadzi do powstania znacznie bardziej skomplikowanych geometrii.
Ponadto, liczba cząsteczek może się dynamicznie zmieniać w ciągu życia agregatu.

• Promień bezwładności - jest to parametr ściśle zależny od liczy cząsteczek Np. W równaniu
fraktalnym (10) wspólnie z rp określa on wielkość agregatu. W przypadku agregatów z Uji jego
wartość zawierała się w przedziale 115nm < Rg < 1017nm (Rg,med = 274nm), a dla agregatów
z Arizony wynosiła ona 99nm < Rg < 560nm (Rg,med = 251nm) [36]. W badaniach L. Poppel
wartość promienia bezwładności została określona jako Rg,avg = 450nm [33]. Wyniki grupy H.
Oltmanna dla φ = 2.5 wynosiły Rg,med = 37.0nm (σgRg = 1.56nm), natomiast w przypadku
φ = 2.9 zostały aproksymowane jako Rg,med = 52.3 (σgRg = 1.62nm) [130]. Podczas pomiarów
rzeczywistych obiektów najczęściej uznaje się, że gęstość czarnego węgla jest stała [36].

• Wymiar fraktalny - jest to najważniejszy parametr opisujący skomplikowaną strukturę agre-
gatów czarnego węgla. Część zespołów badawczych uznaje, że w przypadku młodych agregatów
jego wartość wynosi Df,avg = 1.8, czyli tyle samo jak dla modelu DLCA [33, 75, 130]. Z drugiej
strony badania z wykorzystaniem tomografii elektronowej sugerują, że przytoczona wartość mo-
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że być zaniżona. W przypadku agregatów z Uji zawierała się ona w przedziale 1.9 < Df < 2.6
(Df,med = 2.4), a w przypadku Arizony zakres omawianej wartości wynosił 2.1 < Df < 2.3
(Df,med = 2.2) [36]. Nie jest to jednak jednoznaczne ponieważ badania grupy L. Poppel, wy-
korzystujące tą samą metodę, sugerują Df,avg = 1.8 [33]. Minimalna wartość Df , określona na
podstawie analizy obrazów TEM agregatów zebranych również na terenie Arizony przez gru-
pę K. Katrinak, wynosiła Df = 1.21 (wartości większe niż Df > 2 nie zostały uwzględnione
w publikacji) [129]. Jeszcze inne badania agregatów czarnego węgla emitowanych przez silniki
diesla sugerują wartość Df = 2.3 [124]. W rzeczywistości każda geometria charakteryzuje się
unikalną wartością Df , a te przytoczone powyżej są wyłącznie ogólnymi przybliżeniami. Co
więcej, wymiar fraktalny wzrasta wraz z czasem życia agregatu. Należy również pamiętać, że
powyżej wartości Df > 2 niektóre metody pomiarowe są albo nieskuteczne, albo obarczone
dużym błędem. Przykładem może być analiza obrazów TEM lub określanie parametrów mor-
fologicznych na podstawie diagramów światła rozproszonego [24, 32]. Poniżej danej wartości,
tj. Df < 2, absorpcja agregatu fraktalnego jest w przybliżeniu sumą absorpcji poszczególnych
cząsteczek. W przeciwnym wypadku zależność ta nie musi występować [75].

• Współczynnik fraktalny - wraz z Df warunkuje on charakterystykę fraktalną agregatów.
Jego wartość nie została precyzyjnie określona a w zależności od publikacji może się różnić nawet
o rząd wielkości. Dla agregatów z Uji wynosiła 0.25 < kf < 1.6 (kf,med = 0.67) natomiast dla
agregatów z Arizony została określona jako 0.34 < kf < 1.2 (kf,med = 0.71) [36]. Według innych
źródeł współczynnik fraktalny może wynosić nawet kf = 3.4 [26].

• Zespolony współczynnik załamania światła - podobnie jak w przypadku wymienionych
powyżej parametrów morfologicznych wartość mp nie jest jednoznacznie określona. Czarny wę-
giel ma strukturę, a co za tym idzie właściwości optyczne, zbliżoną do grafitu. Historycznie
jedną z popularnych wartości była mp = 1.57 + 0.56i lecz nigdy nie została ona potwierdzo-
na eksperymentalnie. Była uznawana za wartość stałą w dużym zakresie światła widzialnego,
mianowicie 435.8nm < λ < 806.5nm [132]. Inną wartość można znaleźć w bazie OPAC (ang.
Optical Properties of Aerosols and Clouds) [133]. Niestety, według niektórych źródeł, niska część
urojona zespolonego współczynnika załamania światła jest bezzasadna i znacznie mniejsza niż
w przypadku rzeczywistych agregatów czarnego węgla [75]. H. Chang i T. Charalampopoulos
badali mp cząsteczek znajdujących się w płomieniu powstałym podczas spalania mieszaniny
propanu z tlenem (φ = 1.9) [134] Przedstawili wyniki dla trzech różnych wysokości nad pal-
nikiem. Największa z nich, tj. h = 10mm, jest również w zgodzie z kryterium proponowanym
przez T. Bonda i R. Bergstroma [75]. Z tego powodu zostanie ona wykorzystana w modelowaniu
procesu rozpraszania światła w dalszej części pracy. Porównanie wartości mp jest przedstawione
na Rys. 46.

Na Rys. 47 przedstawione są przykładowe agregaty czarnego węgla. Ich parametry generacji
bazują na opisanych powyżej badaniach i przedstawiają się następująco:

• Agregat A - agregat na podstawie badań grupy H. Oltmanna dla φ = 2.5 [130]. Parametry
morfologiczne wylosowano na podstawie następujących danych: Np,med = 28 (σgNp = 2.3),
Rg,med = 37 (σgRg = 1.56), rp,med = 9.8nm (σgrp = 1.16nm) i Df = 1.78 (wartość stała).
Współczynnik fraktalny kf obliczono z równania fraktalnego, a współczynnik przenikania (pe-
netracji) wynosił Cov = 0.25. Algorytmem generacji była metoda PC zaproponowana przez A.
Filippova [41].

• Agregat B - agregat na podstawie badań grupy H. Oltmanna dla φ = 2.9 [130]. Parametry
morfologiczne wylosowano na podstawie następujących danych: Np,med = 35 (σgNp = 2.3),
Rg,med = 52.3 (σgRg = 1.62), rp,med = 12.5nm (σgrp = 1.14nm) i Df = 1.78 (wartość stała).
Współczynnik fraktalny kf obliczono z równania fraktalnego, a współczynnik przenikania (pe-
netracji) wynosił Cov = 0.25. Algorytmem generacji była metoda PC zaproponowana przez A.
Filippova [41].
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Rysunek 46: Porównanie współczynników załamania światła mp. Parametr h odnosi się do wyso-
kości nad palnikiem w badaniach H. Changa i T. Charalampopoulosa [134]. OPAC jest bazą da-
nych zawierającą parametry optyczne aerozoli atmosferycznych [133]. Ostatnia wartość jest stała, tj.
mp = 1.57 + 0.56i [132].

• Agregat C - agregat na podstawie badań grupy K. Adachiego dla próbek z Uji [36]. Parametry
morfologiczne bazowały na medianach wartości, tj. Np,med = 139, rp,med = 26nm, Df,med = 2.4
oraz kf,med = 0.67. Promień bezwładności Rg wyliczono z równania fraktalnego. Agregat jest
monodyspersyjny i składa się z cząsteczek w kontakcie punktowym. Algorytmem generacji była
metoda CC zaproponowana przez A. Filippova [41].

• Agregat D - agregat na podstawie badań grupy K. Adachiego dla próbek z Arizony [36].
Parametry morfologiczne bazowały na medianach wartości, tj. Np,med = 203, rp,med = 18.5nm,
Df,med = 2.2 oraz kf,med = 0.71. Promień bezwładności Rg wyliczono z równania fraktalnego.
Agregat jest monodyspersyjny i składa się z cząsteczek w kontakcie punktowym. Algorytmem
generacji była metoda CC zaproponowana przez A. Filippova [41].

• Agregat E - agregat na podstawie badań grupy K. Katrinak [129]. Parametry morfologiczne
bazowały na następujących wartościach: Np = 1789, rp = 10.5nm oraz Df = 1.76. Przyjęto
założenie, że kf = 1.3 (wartość ta nie była uwzględniona w publikacji), a promień bezwładności
Rg oszacowano z równania fraktalnego. Agregat jest monodyspersyjny i składa się z cząsteczek
w kontakcie punktowym. Algorytmem generacji była metoda CC zaproponowana przez A.
Filippova [41].

4.2 Opublikowane wyniki badań

Celem niniejszej pracy nie jest powielenie treści artykułów i rozdziałów w książkach, które zosta-
ły już opublikowane. Przeprowadzanie podobnych badań, które są czasochłonne, nie doprowadzi
do nowych odkryć, a odnalezienie przytoczonych pozycji w naukowych bazach danych nie stanowi
problemu. Mimo to, stanowią one pewien ciąg prowadzący do lepszego zrozumienia tematu a ich
wyniki umożliwiają prowadzenie i usprawnienie coraz to bardziej wymagających i złożonych badań.
Na ich bazie opracowano i wykonano badania opisane w dalszej części pracy. Poniżej przedstawiono
najważniejsze wnioski z publikacji.

4.2.1 Analiza wrażliwości modeli agregatów fraktalnych

Badania szczegółowo opisano w pracy [135]. Została ona napisana przy współpracy z autorami me-
tody WALS (ang. Wide-Angle Light Scattering) [130, 131]. Jej celem było dopracowanie algorytmów
generacji modeli agregatów fraktalnych, przeprowadzenie analizy ich wrażliwości oraz porównanie
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Rysunek 47: Przykłady agregatów czarnego węgla. Dokładny opis ich parametrów morfologicznych
zamieszczony jest w tekście pracy.

Rysunek 48: Przykłady modeli agregatów czarnego węgla wykorzystanych w analizie wrażliwości.

wyników modelowania procesu rozpraszania światła z danymi eksperymentalnymi. Parametry mor-
fologiczne modeli bazowały na analizie obrazów TEM. Zostały one szczegółowo opisane w poprzed-
niej części pracy, a przykładowy model znajduje się na Rys. 47A. W przeprowadzonych badaniach
współczynnik ekwiwalencji wynosił φ = 2.5, a długość padającej fali zdefiniowano jako λ = 532nm.
Zespolony współczynnik załamania światła wynosił mp = 1.57 + 0.56i. W przypadku rozkładu log-
normalnego wyniki symulacyjne były zgodne z eksperymentalnymi wyłącznie dla bardzo dużej liczby
modeli agregatów. Operowanie na medianach (lub wartościach średnich) nie prowadziło do popraw-
nych rezultatów. Przyczyną tego problemu był brak geometrii o bardzo dużych rozmiarach (ich
występowanie jest wprawdzie sporadyczne, ale mają one duży wpływ na otrzymane wyniki). Na
potrzeby analizy wrażliwości wygenerowano rodzinę modeli o stałych parametrach morfologicznych,
będącą w stanie odwzorować wyniki eksperymentalne. Zamierzony efekt osiągnięto zmieniając współ-
czynnik przenikania z Cov = 0.25 na Cov = 0.00 (cząsteczki znajdowały się w kontakcie punktowym)
z wykorzystaniem zależności (22) i (23), co prowadzi do następujących wartości: Np = 33, Df = 1.78,
kf = 1.84, rp = 9.94nm i Rg = 50.20nm. Przykłady modeli agregatów wygenerowanych na podsta-
wie przedstawionych parametrów znajdują się na Rys. 48. Gdy cząsteczki znajdowały się w kon-
takcie punktowym, do modelowania procesu rozpraszania światła wykorzystano program T-Matrix,
w przeciwnym przypadku użyto algorytmu DDScat, a odległość między elementami objętościowymi
(dipolami) w siatce wynosiła d = 4nm. Podczas analizy wrażliwości modyfikowano jeden parametr
morfologiczny, a jego zmiany kompensowano modyfikacją współczynnika fraktalnego kf w taki spo-
sób, aby równanie fraktalne (10) było w dalszym ciągu spełnione. Otrzymane wyniki uśredniono
konfiguracyjnie wykorzystując minimum 1000 różnych modeli agregatów z tej samej rodziny. opisane
są one poniżej:
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• Wpływ masy agregatu - efekt zmiany masy można osiągnąć poprzez modyfikację liczby
cząsteczek Np lub ich promienia rp. Wydajności rozpraszania Qsca i absorpcji Qabs rosną rów-
nocześnie z masą agregatu. Zmiany współczynnika MAC i parametru asymetrii g są pomijalnie
małe.

• Wypływ wymiaru fraktalnego - przy założeniu, że modyfikacja Df jest kompensowana
przez kf , właściwości optyczne agregatu nie ulegają zmianie. Świadczy to o tym, że oba para-
metry warunkują jego charakterystykę fraktalną, są ze sobą ściśle powiązane i nie powinny być
traktowane jako niezależne wartości.

• Wpływ promienia bezwładności - wahania wartości parametrów Qabs, Qsca i MAC są
małe. Duże zmiany występują w przypadku parametru asymetrii g. Badania dowodzą, że Rg

ma największy wpływ na kształt diagramów światła rozproszonego.

• Wpływ poziomu przenikania cząsteczek (dopasowanie Rg) - jeżeli zmiana Cov nie po-
ciąga za sobą modyfikacji Rg, parametry optyczne zmieniają się w bardzo niewielkim stopniu.
Nieznaczny wzrost MAC i parametru asymetrii g, zaobserwowany po zwiększeniu Cov, mógł
być spowodowany brakiem korekty objętości agregatu.

• Wpływ poziomu przenikania cząsteczek (brak dopasowania Rg) - wyniki są zbliżone
do tych otrzymanych przy zmianie Rg. Potwierdzają one również tezę, że promień bezwładności
jest kluczowym elementem dla kształtu diagramów światła rozproszonego.

• Wpływ części rzeczywistej współczynnika załamania światła - wzrost n prowadzi do
zwiększenia wartości Qsca, jednocześnie osłabiając MAC i Qabs.

• Wpływ części urojonej współczynnika załamania światła - wzrost k prowadzi do zwięk-
szenia wartości Qabs i MAC. Powoduje również wzmocnienie rozpraszania Qsca. Świadczy to
o tym, że obie części zespolonego współczynnika załamania światła nie mogą być traktowane
jako niezależne parametry.

• Wpływ zespolonego współczynnika załamania światła - po równoczesnym zwiększe-
niu jego obu składowych wartości Qabs, Qsca i MAC wzrosły. W żadnym przypadku wartość
parametru asymetrii g nie uległa zmianie. Świadczy to o tym, że na g wpływ ma wyłącznie
geometria agregatu (potwierdzają to niezależne badania M. Kahnerta) [136]. Ponadto, jeżeli
diagramy światła rozproszonego są znormalizowane, wpływ mp na ich kształt jest pomijalnie
mały.

• Wpływ długości padającej fali - wraz ze wzrostem wartości λ analizowane parametry
optyczne, mianowicie parametr asymetrii g, Qabs, Qsca i MAC, maleją. Badanie miało na celu
określenie wpływu proporcji wielkości agregatu do długości padającej fali λ.

Dodatkowym projektem powstałym podczas pisania pracy, aczkolwiek jeszcze nie opublikowa-
nym, było stworzenie algorytmu do generacji obrazów TEM na podstawie modeli agregatów frak-
talnych. Powstał on na podstawie rzeczywistych obrazów mikroskopowych i ma służyć jako pomoc
przy opracowaniu procedury ich automatycznego przetwarzania i analizy. Sam rzut modelu agrega-
tu fraktalnego na płaszczyznę, zaprezentowany na Rys. 49A, jest przypadkiem idealnym, znacznie
odbiegającym od rzeczywistych obrazów mikroskopowych. Pozbawiony jest wad takich jak: zmiany
kontrastu, odbicie światła czy występowanie artefaktów spowodowanych jakością stanowiska pomia-
rowego. Dodatkowo, w przypadku agregacji na powierzchni wody zanurzone cząsteczki mogą po-
wodować trudne do usunięcia prążki interferencyjne. Z tego powodu algorytmy analizy parametrów
morfologicznych, bazujące wyłącznie na idealnych obrazach, mają bardzo ograniczone zastosowanie
praktyczne. Pierwszą wersję opracowywanej procedury, dla dwuwymiarowych agregatów polistyrenu,
przedstawiono na konferencji SPIE OPTICAL METROLOGY w Monachium w 2015 roku [137]. W
najbliższym czasie zostanie ona rozszerzona o agregaty czarnego węgla i cząsteczki sadzy.
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Rysunek 49: A) Przykładowy agregat fraktalny czarnego węgla. B) Wygenerowany na jego podstawie
obraz TEM.

4.2.2 Właściwości połączeń międzycząsteczkowych

W referacie wygłoszonym w 2013 roku na VI Kongresie Metrologii w Sandomierzu, przedstawiono
sposoby generowania i modyfikacji modeli agregatów czarnego węgla w oparciu o teorię fraktali. Do-
datkowo omówiono wpływ parametru przenikania Cov na właściwości optyczne agregatów o wielkości
Np = 139. Zmieniał się on od Cov = 0 do Cov = 1, przy czym zachowany był jeden z następują-
cych parametrów: objętość geometrii, jej powierzchnia lub promień cząsteczek wchodzących w jego
skład rp. Do symulacji wykorzystano program DDScat a odległość między elementami objętościo-
wymi (dipolami) wynosiła d = 10nm. Początkowy wymiar fraktalny dla Cov = 0 wynosił Df = 2.4
(kf = 0.67), a promień poszczególnych cząsteczek rp = 26nm. Długość padającej fali była ustalona
jako λ = 600nm, przy czym zespolony współczynnik załamania światła wynosił mp = 1.85 + 0.71i.
Praca dowiodła, że wpływ parametru przenikania na Cext, Cabs i Csca nie może być uznawany za
pomijalny. Można stworzyć algorytm aproksymujący Cov na podstawie analizy wyników rozprasza-
nia światła. Ponadto, modele agregatów fraktalnych w których pominięto niezerową wartość Cov > 0
mogą prowadzić do błędnych rezultatów, a co za tym idzie, ich interpretacji [138]. Badania przedsta-
wione na kongresie rozwinięto i wykorzystano w kolejnych publikacjach [82, 59]. Ich dokładniejszy
opis można znaleźć również w dalszej części pracy.

4.2.3 Współczynnik przenikania

Rozdział w książce [82] poświęcono dotychczasowym badaniom autora rozprawy doktorskiej nad
wpływem parametru przenikania (penetracji) Cov na właściwości optyczne czarnego węgla. Referen-
cyjny agregat miał następujące parametry morfologiczne: Np = 75, Df = 2.4, kf = 0.67 i rp = 26nm.
Bazowały one na badaniach grupy K. Adachiego i odnosiły się do agregatów zebranych w okolicy Uji
(Rys. 47C) [36]. Pierwszym etapem było porównanie dokładności dwóch algorytmów rozpraszania
światła, mianowicie T-Matrix i DDScat. Ponieważ pierwszy z nich nie mógł być wykorzystany w
przypadku nakładających się sfer, badanie ograniczyło się do dwóch skrajnych wartości współczyn-
nika przenikania, mianowicie Cov = 0 (cząsteczki znajdowały się w kontakcie punktowym) i Cov = 1
(agregat zmieniał się w kulę o tej samej objętości). Aby uzyskać jak najdokładniejsze porównanie,
wyniki symulacji nie były uśredniane. Decyzja była spowodowana faktem, że w różnych algorytmach
rozpraszania światła mogą być zaimplementowane inne algorytmy uśredniania, co nie pozostaje bez
wpływu na otrzymane wyniki. Długość fali wynosiła λ = 550nm, a zespolony współczynnik załamania
światła, zgodnie z zaleceniem T. Bonda i R. Bergstroma [75], ustalono jako mp = 1.85+0.71i. Odstęp
między elementami objętościowymi (dipolami) wynosił d = 10nm i d = 5nm, a ich siatki przedsta-
wione są na Rys. 50. Pierwsza wartość była wystarczająca do precyzyjnego przedstawienia agregatu
jako pojedynczej geometrii (została ona również wykorzystana w badaniach zaprezentowanych na VI
Kongresie Metrologii). Druga z nich pozwalała na dokładną identyfikację każdej cząsteczki w agre-
gacie (liczba elementów objętościowych ułożonych wzdłuż ich najmniejszego wymiaru była większa
niż Nd,s > 10).
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Rysunek 50: A) Agregat wykorzystany w badaniu wpływu Cov na właściwości optyczne czarnego
węgla. Dodatkowo przedstawione są dwie siatki elementów objętościowych (dipoli) o parametrach:
B) d = 10nm, C) d = 5nm wykorzystane w symulacjach DDA .

Rysunek 51: Agregat czarnego węgla złożony z Np = 75 cząsteczek o promieniu rp = 26nm (lewa
strona) oraz kula o identycznej objętości dla współczynnika przenikania Cov = 1 (prawa strona).

Badania dowodzą, że, niezależnie od d, aproksymacja agregatu kulą o tej samej objętości jest zbyt
daleko idącym przybliżeniem. W omawianym przypadku niektóre wartości, przykładowo parametr
asymetrii g czy wydajność rozpraszania Qsca, mogą się zmienić nawet o 100%. Otrzymane wyniki są
w zgodzie z badaniami grupy H. Li [19]. Agregat zbudowany z cząsteczek w kontakcie punktowym,
tj. Cov = 0, oraz kula o tej samej objętości, tj. Cov = 1, są przedstawione na Rys. 51.

Liczba elementów objętościowych (dipoli) przypadających na długość fali wprawdzie definiuje
jakość symulacji, ale nie pozostaje bez wpływu na czas ich trwania. W przypadku dokładniejszych
obliczeń dla Cov = 0 wydłużył się on prawie dziewięciokrotnie. Zmiany wszystkich współczynników
wydajności oraz współczynnika asymetrii g są niewielkie dla badanej długości fali λ. Różnice są
wyraźniejsze dla diagramów światła rozproszonego, zarówno w przypadku Cov = 0 jak i Cov = 1. Dla
polaryzacji równoległej do płaszczyzny rozpraszania (HH) największy błąd występuje dla kąta θ = 90o

(wartość natężenia światła w tym miejscu jest bliska zeru). W obu przypadkach poziomu przenikania
cząsteczek i dla dwóch ortogonalnych stanów polaryzacji błąd jest większy dla kąta rozpraszania
powyżej θ > 90o. Dokładniejsza siatka elementów objętościowych (dipoli) pozwoliła go zmniejszyć
kilkukrotnie. Przykładowo, uśredniony błąd względny dla polaryzacji VV zmniejszył się z EV V,avg =
4.12% do EV V,avg = 0.92%. Pomimo faktu, że w dalszych badaniach diagramy światła rozproszonego
nie były brane pod uwagę, zastosowano gęstszą siatkę elementów objętościowych (dipoli). Podczas
zwiększania Cov analizowano dodatkowo parametry morfologiczne, a jedna z poniższych wartości była
stała:

• Zachowanie objętości - badanie miało na celu aproksymację błędu parametrów optycznych w
przypadku gdy połączenia międzycząsteczkowe nie są uwzględnione. Pierwszym krokiem było
ustawienie pożądanej wartości Cov, a następnie geometrię skalowano w taki sposób, aby jej
objętość była zgodna z wartością referencyjną (Cov nie ulegało dalszej zmianie). Wydajność
rozpraszania rosła wraz ze wzrostem Cov od Qsca = 0.57 do Qsca = 1.02. Absorpcja miała jedno
maksimum w okolicy Cov ≈ 0.45, gdzie wynosiła Qabs = 1.88 (wzrost o δQabs = 12% względem
cząsteczek będących w kontakcie punktowym). Albedo rozpraszania rosło od ω = 0.26 do
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ω = 0.39 natomiast parametr asymetrii malał od g = 0.63 do g = 0.38. W dwóch ostatnich
funkcjach nie występowało żadne ekstremum.

• Zachowanie powierzchni - procedura badania była analogiczna jak w przypadku zachowania
objętości, z tą różnicą, że tym razem agregat był skalowany w taki sposób, aby jego powierzch-
nia była stała. Wydajność rozpraszania rosła do około Cov = 0.5 gdzie osiągnęła wartość
Qsca = 1.28 (dalsze zmiany oscylowały blisko tej liczby). Wydajność rozpraszania miała swoje
maksimum dla podobnego stopnia przenikania cząsteczek (około Cov = 0.40), gdzie wzrosła o
δQabs = 35%. Tendencja albedo rozpraszania była w dalszym ciągu rosnąca i w fazie końcowej
omawiany parametr osiągnął wartość ω = 0.46. Zmiana objętości miała duży wpływ na para-
metr asymetrii, który nieznacznie malał dla niewielkiego stopnia przenikania, określonego jako
Cov = 0.2, aby ostatecznie wzrosnąć do g = 0.72

• Zachowanie promienia cząsteczek - badanie miało na celu aproksymację błędu parame-
trów optycznych agregatów, w których nie uwzględniono połączeń międzycząsteczkowych i nie
skorygowano jego objętości. Procedura polegała wyłącznie na zmianie Cov bez późniejszego
skalowania geometrii. Funkcja wydajności rozpraszania Qsca była zbliżona kształtem do funkcji
wydajności absorpcji Qabs. Obie miały maksimum w okolicy Cov = 0.35, przy czym maksy-
malny przyrost drugiej z nich wynosił δQabs = 7%. Albedo rozpraszania ω rosło nieznacznie
do Cov = 0.2, po czym zaczynało maleć. Parametr asymetrii g wykazywał tendencję malejącą,
aczkolwiek w przedziale od Cov = 0.1 do Cov = 0.3 jego wartość była w przybliżeniu stała.

Najważniejszym wnioskiem z pracy [82] jest stwierdzenie, że Cov ma wpływ na parametry optyczne
agregatów czarnego węgla. Ponadto, maksymalna wartość absorpcji występuje w przedziale Cov < 0.5.
Przyrost δQabs jest uwarunkowany jego masą.

4.2.4 Wielkość połączeń międzycząsteczkowych

Badania scharakteryzowane w niniejszym podrozdziale szczegółowo opisano w pracy [59]. Zapropono-
wano tam trzy rodzaje połączeń międzycząsteczkowych, mianowicie: cylindryczne, liniowe i kwadra-
towe (patrz także wstęp teoretyczny oraz: Rys. 11 i Rys. 9). Ich zadaniem jest modelowanie procesu
transferu masy z powierzchni cząsteczek do miejsca ich styku. W przeciwieństwie do rozwiązania
opartego na owalach Cassiniego, implementacja trzech wymienionych rodzajów połączeń w agrega-
tach o dowolnej wielkości nie jest problematyczna. Oprócz przytoczonych modeli zbadano również
wpływ współczynnika przenikania Cov na właściwości optyczne cząsteczek czarnego węgla.

Geometria referencyjna składała się z Np = 2 cząsteczek o promieniu rp = 25nm, natomiast siatka
z Nd ≈ 65000 elementów objętościowych (dipoli). Wyniki rozpraszania światła uśredniono orienta-
cyjnie (na podstawie 8 × 8 × 8 = 512 pozycji). Długość padającej fali wynosiła λ = 532nm, dla
której współczynnik załamania światła ustalono jako mp = 1.85 + 0.71i. Aby potwierdzić otrzyma-
ne wyniki stworzono dodatkowe geometrie, dla których również zamodelowano proces rozpraszania
światła. Ich kształt oraz parametry morfologiczne przedstawiono na Rys. 52. Do przeprowadzenia
symulacji wykorzystano program DDScat. Należy mieć na uwadze, że liczba elementów objętościo-
wych (dipoli) przypadających na pojedynczą cząsteczkę, mianowicie Nd ≈ 17500, jest zbyt duża, aby
ją wykorzystać w przypadku większych agregatów fraktalnych. Celem omawianej pracy było określe-
nie roli połączeń międzycząsteczkowych z wykorzystaniem jak najdokładniejszych obliczeń. Wyniki
przeprowadzonych obserwacji pomiarowych można scharakteryzować jak poniżej.

• Wpływ współczynnika przenikania - wyniki potwierdzają obserwacje opisane w poprzed-
nim rozdziale. Maksimum absorpcji Qabs znajduje się w przedziale Cov < 0.5, a jego wartość
i dokładna pozycja jest zależna od masy agregatu. Warunkuje ona również proporcje składo-
wych ekstynkcji. Im geometria jest większa, tym ważniejszą role odgrywa rozpraszanie Qsca.
Dla najmniejszej badanej geometrii, mianowicie Np = 2 i rp = 10nm, składowa rozpraszająca
jest pomijalnie mała. Albedo rozpraszania ω zwiększa się nieznacznie wraz ze wzrostem Cov,
natomiast parametr asymetrii g maleje monotonicznie w całym przedziale.

71



Rysunek 52: Kształt geometrii wykorzystanych w badaniu wpływu Ycon na właściwości optyczne
cząsteczek sadzy. Proporcje wielkości zostały zachowane. Parametry morfologiczne wynoszą odpo-
wiednio: A) (geometria referencyjna) Np = 2, rp = 25nm, B) Np = 2, rp = 40nm, C) Np = 2,
rp = 10nm, D) Np = 5, rp = 25nm.

• Wpływ wielkości połączenia - badanie było szczególnie trudne dla wielkości połączeń bę-
dących w przedziale od Ycon = 0.0 do Ycon = 0.3 ze względu na fakt, że zmiana kształtu
geometrii jest mała, a transfer masy do miejsca styku niewielki. Aby można było zastosować
metodę DDA siatka elementów objętościowych (dipoli) musi być w stanie wiernie odwzorować
kształt obiektu. Z tego powodu ich liczba musi być odpowiednio duża. Przyjęte założenia nie
pozwoliły jednak przeprowadzić symulacji dla Ycon < 0.2. Najmniejsza zmiana ∆Ycon wskazuje,
że tak małe połączenia mają marginalny wpływ na parametry optyczne i mogą zostać pomi-
nięte w modelach agregatów fraktalnych. Dla Ycon > 0.5 omawiany problem nie występuje, a
połączenia mogą być z powodzeniem wykorzystywane nawet w mniej dokładnych siatkach. Po-
łączenia cylindryczne i kwadratowe dają niemal identyczne rezultaty. Wszystkie proponowane
modele prowadzą do powstania maksimum absorpcji w przedziale Ycon > 0.5. Jego wartość, jak
również w mniejszym stopniu lokalizacja, są zależne od masy agregatu. Albedo rozpraszania
ω maleje do około Ycon = 0.5, osiąga minimum, po czym rośnie zwiększając się o δω = 3%
względem wartości początkowej. Parametr asymetrii jest w przybliżeniu stały do Ycon = 0.2,
po czym zaczyna maleć monotonicznie. Analogicznie, jak w poprzednim przypadku, składowa
rozpraszająca promieniowanie Qsca zwiększa swój udział w ekstynkcji wraz z przyrostem masy
agregatu.

• Wpływ połączenia złożonego - wartości Cov i Ycon mogą zmieniać się niezależnie od siebie
(w przypadku zachowania masy wielkość połączeń Cov była modyfikowana dopiero po ustale-
niu wartości Ycon). W badaniu współczynnik przenikania wzrastał przy założeniu, że Ycon = 1.
Wszystkie wydajności i parametr asymetrii g malały monotonicznie. Albedo rozpraszania nie-
znacznie rosło uzyskując przyrost w końcowym stadium o zaledwie δω ≈ 1%.

Badania dowodzą, że niezależnie od rodzaju połączenia wartość absorpcji Qabs osiąga jedno mak-
simum, po czym maleje monotonicznie. W przypadku badanych geometrii i przenikania cząsteczek
Cov występuje ono w przedziale Cov < 0.5, natomiast dla bardziej zaawansowanych połączeń jest
to Ycon > 0.5. Zjawisko ma również odzwierciedlenie w funkcji ekstynkcji Qext, a jej maksimum jest
w szczególności widoczne dla małych cząsteczek, np. generowanych przez silniki diesla. Nawet jeżeli
po implementacji największego możliwego połączenia Ycon zwiększymy Cov, nie doprowadzi to do
powstania drugiego maksimum (w całej funkcji może występować wyłącznie jedna wartość ekstre-
malna).
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Rysunek 53: Cząsteczka czarnego węgla i jej przykładowe siatki DDA złożone z: A) Nd ≈ 500, B)
Nd ≈ 1000, C) Nd ≈ 500000 elementów objętościowych (dipoli).

Należy zauważyć, że w każdym badanym przypadku wraz ze zmianą połączenia wzrastała rów-
nież wartość albedo rozpraszania ω. Świadczy to o tym, że w ciągu życia agregatu jego właściwości
rozpraszania rosną. Co więcej, parametr asymetrii g maleje co dowodzi, że większa część promie-
niowania zostaje rozproszona w kierunku jego źródła, czyli w omawianym przypadku w przestrzeń
kosmiczną. Obydwa zjawiska zachodzą nawet przy zachowaniu stałej objętości i braku występowania
zewnętrznych płaszczy, które, co zostanie udowodnione w dalszej części pracy, znacznie wzmacniają
przytoczone zjawiska. Nawet w przypadku negacji wzrostu połączenia wraz z wiekiem agregatu pro-
ces restrukturyzacji powoduje, że jego promień bezwładności Rg maleje. Prowadzi to do osłabienia
g, co udowodniono podczas analizy wrażliwości modeli agregatów fraktalnych.

4.2.5 Wpływ parametrów metody DDA na dokładność obliczeń

Jednym z największych ograniczeń algorytmów DDA jest długi czas symulacji rozpraszania świa-
tła. Przykładowo, czas ich trwania dla agregatów ITO, omówionych w dalszej części pracy, wyniósł
ponad pół roku. Co więcej, zwiększenie ilości elementów objętościowych (dipoli) niekoniecznie mu-
si prowadzić do znacznej poprawy wyników. Dokładność dla materiałów o wyraźnej absorpcji, w
szczególności takich jak złoto, srebro, tlenek cyny indu etc., trudno przewidzieć a priori. Co więcej,
aby były one wiarygodne należy wykorzystać o wiele większą ilość elementów objętościowych (dipo-
li) niż w przypadku materiałów nieabsorbujących, takich jak ditlenek krzemu czy szkło. Algorytmy
DDA oferują możliwość zmiany dużej liczby parametrów symulacyjnych (między innymi we wzorze
na polaryzowalność), które pozwalają na zróżnicowanie ilościowe i jakościowe stawianego problemu.
Celem badań, opisanych szczegółowo w pracy [139] było określenie najlepszych parametrów symu-
lacyjnych i zdefiniowanie rzeczywistego błędu metody DDA dla agregatów czarnego węgla. Badanie
podzielono na dwie części. Pierwsza z nich polegała na porównaniu wyników rozpraszania światła
na pojedynczej cząsteczce do teorii Mie, będącej bezpośrednim rozwiązaniem równań Maxwella dla
sfery. Uznaje się, że daje ona precyzyjne wyniki, a nie przybliżenia, jak ma to miejsce w prawie
wszystkich alternatywnych algorytmach rozpraszania światła. Referencyjna cząsteczka czarnego wę-
gla o promieniu rp = 15nm składała się z elementów objętościowych (dipoli) w liczbie od Nd ≈ 500
do Nd ≈ 500000, co przedstawiono na Rys. 53. Przyjęto założenie, że, aby siatka była wiarygodna
wzdłuż najmniejszego wymiaru geometrii musi znajdować się przynajmniej Nd,s = 10 elementów
objętościowych (dipoli). Druga część badania polegała na zastosowaniu określonych parametrów w
większych geometriach, mianowicie agregatach fraktalnych. W tym przypadku programem referencyj-
nym był T-Matrix. Wprawdzie nie daje on tak precyzyjnych wyników jak teoria Mie, ale w dalszym
ciągu jest uznawany za wystarczająco dokładny. W badaniach nie zastosowano procedury korekty
objętości. Wyniki przedstawiają się następująco:

• Algorytm DDA - istnieją różne programy umożliwiające przeprowadzenie symulacji rozpra-
szania światła na geometrii z wykorzystaniem metody DDA. W pracy porównano dwa algoryt-
my, mianowicie DDScat i ADDA. Okazało się, że prowadzą one do zbliżonych wyników i mogą
być stosowane naprzemiennie. W badaniach wykorzystano drugi z nich. Głównym powodem
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tej decyzji był fakt, iż kod źródłowy został napisany w języku C++, co umożliwiało szybkie
wprowadzenie w nim ewentualnych zmian. Był to wybór subiektywny autora pracy, który miał
znacznie mniejsze doświadczenie z językiem Fortran, w którym został napisany konkurencyjny
program, mianowicie DDScat.

• Gęstość siatki - według teorii zwiększenie ilości elementów objętościowych (dipoli) w siatce
prowadzi do dokładniejszych obliczeń. W większości przypadków okazuje się to być prawdą,
aczkolwiek istnieją wyjątki. Poprzez nieznaczne zwiększenie ich ilości możemy zaburzyć kształt
geometrii, zmienić jej objętość i powierzchnię co może prowadzić do mniej dokładnych obliczeń
(nie jest to oczywiście regułą). Przykładowo, w badaniach po zmianie odległości między ele-
mentami objętościowymi (dipolami) z d = 1.5nm na d = 1.2nm, błąd zamiast zmaleć zwiększył
się ponad dwukrotnie. Prowadzi to do wniosku, że określanie dokładności DDA dla agregatu
nie może bazować wyłącznie na przeprowadzeniu symulacji dla pojedynczej sfery. Oczywiście
taki skok dokładności dotyczy wyłącznie niewielkich zmian d. W przypadku dwóch skrajnych
wielkości siatek wykorzystanych w badaniu, tj. d = 3.0nm i d = 0.3nm, błąd symulacji zmniej-
szył się ponad dziesięciokrotnie. Dla agregatów fraktalnych, zbudowanych z większej liczby
cząsteczek, problem skoku dokładności nie jest tak wyraźny. Spowodowane jest to faktem, że
każdą cząsteczkę charakteryzuje trochę inna siatka elementów objętościowych (dipoli). Różnice
w kształcie i objętości uśredniają się i częściowo niwelują. Co więcej, dokładność obliczeń zależ-
na jest wyłącznie od liczby elementów objętościowych (dipoli) przypadających na cząsteczkę,
a nie wielkości agregatu (szczegółowe tabele błędów zamieszczono w publikacji [139]). Ostatnią
kwestią jest siatka nie będąca w stanie precyzyjnie określić kształtu cząsteczki,tj. liczba ele-
mentów objętościowych (dipoli) umieszczonych wzdłuż jej średnicy jest mniejsza niż Nd,s < 10.
Chociaż nie jest to zalecane, taka dokładność wykorzystywana jest często w odniesieniu do
dużych agregatów fraktalnych. W przeciwnym wypadku liczba elementów objętościowych (di-
poli) może okazać się zbyt duża aby rozpocząć symulacje. Zalecane jest wtedy przeprowadzanie
analizy dokładności, ponieważ trudno ją przewidzieć a priori.

• Polaryzowalność - wybór zestawu równań wykorzystywanych w symulacjach nie ma aż tak
dużego wpływu na dokładność jak gęstość siatki elementów objętościowych (dipoli), ale może
ją zmienić. Dla czarnego węgla najlepsze efekty przyniosło zastosowanie zestawu równań SO
(ang. Second Order). Niestety, ponieważ jest on wciąż w fazie testów, jego dokładny opis nie
jest dostępny. Ponadto, ta procedura charakteryzuje się długim czasem symulacji i wymaga
ponad dwukrotnie większej ilości pamięci RAM w porównaniu do konkurencyjnych rozwią-
zań. Drugim najdokładniejszym zestawem okazał się IGT-SO (ang. approximate Integration of
Green’s Tensor) i właśnie to on jest zalecany do obliczeń. Dawał on bardzo dobre wyniki dla
wszystkich geometrii (bez względu na wielkość) w których liczba elementów objętościowych
(dipoli) umieszczonych wzdłuż średnicy cząsteczki była większa niż Nd,s > 10.

• Algorytm iteracyjny - algorytmy iteracyjne określające minimum błędu różniły się cza-
sem działania i wymaganą ilością pamięci RAM. Mimo to, wszystkie z nich prowadziły do
takich samych rezultatów. W dalszych badaniach wykorzystano najszybszy z nich, mianowicie
QMR (ang. Quasi Minimal Residual). Zmiana kryterium zatrzymania procedury z EPS=-5 do
EPS=-10 prowadziła wyłącznie do znacznego wydłużenia czasu symulacji i nie miała wyraźnego
wpływu na precyzję obliczeń.

• Współczynnik załamania światła - w badaniu rozważono zastosowanie czterech różnych
zespolonych współczynników załamania światła przedstawionych na Rys. 46. Wartość mp =
1.57 + 0.56i pominięto ponieważ, jak wspomniano wcześniej, nigdy nie została ona potwierdzo-
na eksperymentalnie. Współczynnik obliczony przez H. Changa i T. Charalampopoulosa dla
h = 10mm (który był również wartością referencyjną w pracy) charakteryzował się największą
wartością |mp − 1| w całym analizowanym paśmie, co prowadziło do powstania największego
błędu w obliczeniach. Potwierdza to, że dokładność DDA jest w dużym stopniu zależna od czę-
ści urojonej zespolonego współczynnika załamania światła k. W przypadku jego zmniejszenia
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dokładność obliczeń wzrasta. Wyniki były zgodne dla wszystkich siatek elementów objętościo-
wych (dipoli) spełniających zależność Nd,s > 10.

• Wielkość cząsteczki - w przypadku zwiększenia odległości między elementami objętościo-
wymi (dipolami) bez zmiany ich liczby, dokładność obliczeń DDA jest porównywalna. Badano
cząsteczki z zakresu od rp = 5nm do rp = 55nm. Dowodzi to, że kształt siatki, a niekoniecz-
nie liczba elementów objętościowych (dipoli) przypadających na długość fali λ, jest kluczowym
elementem dla dokładności obliczeń DDA (przyjmujemy założenie, że w dalszym ciągu badamy
nanostruktury). Wyniki były zgodne dla wszystkich siatek elementów objętościowych (dipoli)
spełniających zależność Nd,s > 10.

• Uśrednianie wyników - dla agregatów fraktalnych dokładność uśrednionych wyników była
zbliżona do tych, otrzymanych na podstawie pojedynczej iteracji. Uśrednianie wyników dla
siatki elementów objętościowych (dipoli) pojedynczej sfery nie prowadzi do ich zmiany.

Rezultaty prowadzą do lepszej prognozy błędu algorytmów DDA i pozwalają na dobranie opty-
malnych parametrów symulacji. Przytoczone ustawienia wykorzystano w kolejnych badaniach.

4.2.6 Wpływ parametrów siatki DDA na dokładność obliczeń

Jednym z elementów pominiętych w poprzedniej pracy była, między innymi, procedura korekty ob-
jętości. Polega ona na tym, że po wygenerowaniu siatki elementów objętościowych (dipoli) odległość
między nimi jest modyfikowana w taki sposób, aby ich łączna objętość, czyli Nd · d3 była taka sa-
ma jak w przypadku geometrii referencyjnej. Pomimo, że jej kształt zostaje nieznacznie zmieniony,
powszechnie uznaje się, że procedura przyczynia się do poprawy wyników symulacji. W pracy pod
uwagę brane były geometrie o parametrach morfologicznych identycznych jak w poprzednich ba-
daniach, tj. pojedyncza cząsteczka czarnego węgla o promieniu rp = 15nm i agregaty fraktalne o
wielkości Np = 25, Np = 50, Np = 75 i Np = 100. Wyniki zaprezentowano podczas konferencji SPIE
OPTICS+OPTOELECTRONICS w Pradze w 2015 roku [140]. Przedstawiają się one następująco:

• Pojedyncza cząsteczka - stworzenie siatki elementów objętościowych (dipoli) o określonej
wartości d prowadzi do zmiany objętości badanej geometrii, niezależnie od gęstości siatki. Przy-
kładowo dla d = 3.0nm błąd ten wynosił δV ≈ 7.37%, a dla d = 0.6nm był określony jako
δV ≈ 0.51%. Po korekcie objętości błąd ekstynkcji δCext zmniejszył się wyłącznie dla pierwszej
badanej geometrii, czyli d = 3.0nm. Oznacza to, że jeżeli spełniona jest zależność Nd,s > 10
i geometria jest symetryczna, procedura korekty objętości nie wpływa na poprawę wyników.
Co więcej, może je znacznie pogorszyć (co miało miejsce w przypadku wszystkich pozostałych
geometrii). W agregatach fraktalnych każda cząsteczka charakteryzuje się nieco inną siatką
elementów objętościowych (dipoli), która rzadko kiedy jest symetryczna. Kolejnym krokiem
było złamanie symetrii pojedynczej cząsteczki poprzez translację jej środka, czego przykłady
przedstawiono na Rys. 54. Badania dowodzą, że w tym przypadku procedura korekty objętości
prowadzi do dokładniejszych rezultatów. Podsumowując, nie jest ona zalecana dla siatek syme-
trycznych wiernie odwzorowujących geometrię, czyli Nd,s > 10. W każdym innym przypadku
przytoczona procedura prowadzi do poprawy wyników symulacji.

• Agregaty fraktalne - jak wspomniano wcześniej, siatki elementów objętościowych (dipoli)
cząsteczek występujących w agregatach fraktalnych rzadko kiedy są symetryczne. Dla d =
3.0nm procedura korekty objętości wprawdzie prowadziła do zmiany błędu ekstynkcji δCext,
aczkolwiek jego zmniejszenie nie było gwarantowane (oscylował on wokół stałej wartości). Dla
d = 1.5nm sytuacja była analogiczna. Tym razem jednak wahania δCext były znacznie mniej-
sze. Należy również pamiętać, że procedura korekty objętości może wpłynąć na parametry
morfologiczne agregatu odwzorowanego na siatce, między innymi jego wielkości. Podsumowu-
jąc, w przypadku niesymetrycznych, bardziej skomplikowanych geometrii (takich jak agregaty
fraktalne) stosowanie procedury korekty objętości nie gwarantuje poprawy wyników.
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Rysunek 54: Przykładowe, niesymetryczne siatki elementów objętościowych (dipoli) dla pojedynczej
cząsteczki czarnego węgla.

Rysunek 55: Porównanie współczynników załamania światła mp = n + ik dla trzech materiałów:
czarnego węgla [134], kwasów organicznych [112] i siarczanów [133]; tylko czarny węgiel absorbuje
promieniowanie elektromagnetyczne w paśmie widzialnym.

Dodatkowo zaprezentowano wpływ połączeń międzycząsteczkowych na wartość ekstynkcji w pa-
śmie widzialnym. Dla Ycon = 1 i większych długości fali λ różnica może wynosić nawet δCext = 20%.

4.2.7 Właściwości optyczne troposferycznych cząsteczek sadzy

Badania zaprezentowano podczas konferencji SPIE OPTICAL METROLOGY w Monachium w 2015
roku [141]. Dotyczyły one dokładności metody DDA w zastosowaniu do pomiaru złożonych agregatów
sadzy oraz do charakteryzacji wpływu materiałów organicznych i nieorganicznych na ich właściwości
optyczne. Oprócz czarnego węgla wykorzystano kwasy organiczne i siarczany, charakteryzujące się sil-
nymi właściwościami rozpraszającymi. Zespolone współczynniki załamania światła mp przedstawiono
na Rys. 55. Do symulacji wykorzystano program ADDA, a wyniki (tam gdzie było to możliwe) były
porównane do referencyjnych, otrzymanych za pomocą algorytmu T-Matrix. Długość fali zmieniała
się od λ = 300nm do λ = 900nm z krokiem ∆λ = 20nm. Ustawienia DDA dobrano na podstawie
poprzednich badań. Odnosiły się one do czarnego węgla, który był najmocniej absorbującym światło
materiałem. Aby wyniki były wiarygodne, odległość między elementami objętościowymi (dipolami)
w siatce wynosiła d = 2.4nm, co dawało w przybliżeniu Nd,c ≈ 1000 elementów objętościowych
(dipoli) dla pojedynczej cząsteczki czarnego węgla (wartość ta była stała bez względu na grubość
płaszcza). Wyniki przedstawiają się jak poniżej.

• Dokładność obliczeń DDA dla pojedynczej cząsteczki - jak zostało przewidziane a prio-
ri, największy względny, uśredniony błąd obliczeń występuje dla cząsteczki czarnego węgla o
promieniu rp = 15nm i wynosi δCext,c ≈ 2.7%. Dla pozostałych materiałów jest on kilkukrotnie
mniejszy, tj. dla kwasów organicznych δCext,a ≈ 0.5% i dla siarczanów δCext,s ≈ 0.7%. Zwięk-
szanie grubości płaszcza organicznego nie przyczynia się do poprawy dokładności obliczeń.
Świadczy to o tym, że prognoza błędu δCext powinna opierać się na właściwościach optycznych
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najbardziej absorbującego materiału występującego w geometrii. Objętość substancji rozpra-
szających nie ma większego wpływu na dokładność symulacji.

• Wpływ płaszcza na wartość ekstynkcji - zewnętrzne, rozpraszające warstwy przyczyniają
się do małego wzrostu absorpcji światła Cabs i bardzo wyraźnego skoku jego rozpraszania Csca.
Po zwiększeniu grubości płaszcza z tc = 0nm do tc = 20nm wartość ω może wzrosnąć nawet o
1000%. Efekt ten jest szczególnie wyraźny dla krótszych fal.

• Wpływ kształtu cząsteczki na wartość ekstynkcji - w przypadku cząsteczek elipsoidal-
nych (badaniom poddana była geometria o wymiarach rp,x ≈ 14.26nm, rp,y ≈ 17.75nm i
rp,z ≈ 13.33nm), przy założeniu, że objętość czarnego węgla jest zachowana, różnica w wyni-
kach względem ich sferycznych odpowiedników jest niewielka. Zależność jest spełniona również
po dodaniu zewnętrznych płaszczy o grubości do tc = 20nm. Dowodzi to, że powszechnie wy-
korzystywany model cząsteczki jest dobrym przybliżeniem, nawet jeżeli w rzeczywistości nie
jest ona idealną sferą. Kolejnym krokiem było zbadanie właściwości optycznych cząsteczki zbu-
dowanej z losowo umieszczonych elementów objętościowych (dipoli). W przypadku czarnego
węgla ich liczba była stała i wynosiła Nd,c ≈ 1000, natomiast dla warstwy organicznej była
dobierana w taki sposób, aby proporcje objętości obu materiałów po przyroście płaszcza były
zachowane. Badania dowodzą, że zmiany w rozpraszaniu światła Csca są niewielkie, natomiast
absorpcja Cabs nie wzrasta wraz z objętością materiału rozpraszającego, tak jak to miało miej-
sce w poprzednim badaniu. Pozycja elementów objętościowych (dipoli) w siatce ma duży wpływ
na właściwości absorpcyjne cząsteczki. Co więcej, są one zależne wyłącznie od ich liczby. Da-
ny przypadek może zostać uogólniony i przyrównany do dużych agregatów sadzy, w których
cząsteczki ułożone są w kontakcie punktowym (mieszanina zewnętrzna). W takim przypadku
wartość Cabs jest związana wyłącznie z liczbą cząsteczek czarnego węgla Np,c. Niezależne ba-
dania grupy T. Cheng potwierdzają tą tezę [142]. Ponieważ cząsteczki nie były symetryczne,
wyniki uśredniono orientacyjnie. Modele cząsteczek przedstawiono na Rys. 56.

• Dokładność obliczeń DDA dla agregatów fraktalnych - w przypadku mieszanin ze-
wnętrznych błąd ekstynkcji δCext związany jest z materiałem charakteryzującym się największą
absorpcją - w omawianym przypadku czarnym węglem. Pozostaje on na zbliżonym poziomie
bez względu na to czy agregat składa się w całości z danego materiału, czy w jego skład wcho-
dzi jedynie kilka cząsteczek czarnego węgla. Inny rodzaj geometrii, również często spotykany
w literaturze, składał się z cząsteczek z płaszczem organicznym znajdujących się w kontak-
cie punktowym. Tym razem błąd ekstynkcji był mniejszy niż δCext < 1% niezależnie od tc.
Świadczy to o tym, że rozsunięcie absorbujących cząsteczek i wypełnienie powstałej przestrzeni
substancją rozpraszającą może przyczynić się do zwiększenia dokładności obliczeń. Niestety,
omawiana geometria nie może być traktowana jako precyzyjny model cząsteczki sadzy.

• Złożone cząsteczki sadzy - najdokładniejszy model wykorzystany w badaniu składał się z
Np,c = 50 elipsoidalnych cząsteczek czarnego węgla (ich objętość była taka sama jak dla czą-
steczki sferycznej o promieniu rp = 15nm) oraz połączeń o wielkości Ycon = 0.5. Parametry
fraktalne wynosiły Df = 2.2 i kf = 0.8. Następnie dodano siarczany w postaci Np,s = 4 elip-
soidalnych cząsteczek o objętości równoważnej dla sfery o promieniu rp = 30nm. Ulokowano
je w taki sposób, aby liczba otaczających je cząsteczek czarnego węgla była jak największa.
Ostatnim krokiem było dodanie płaszcza organicznego o grubości do tc = 20nm. Przykładową
geometrię o przytoczonych parametrach zaprezentowano na Rys. 57. Zarówno poziom rozpra-
szania światła Csca, jak również absorpcji Cabs (aczkolwiek w mniejszym stopniu) wzrasta wraz
z grubością płaszcza. Najbardziej widoczna zmiana ma miejsce po dodaniu cienkiego płaszcza,
czyli zmiana z tc = 0nm na tc = 5nm. Albedo rozpraszania ω dla tc = 20nm wzrasta o około
200%.

Badania dowodzą, że zdolność rozpraszania cząsteczek sadzy rośnie wraz z ich wiekiem. Płaszcz
może zwiększyć wartość albedo rozpraszania ω nawet o kilkaset procent. Praca zakończyła serię ar-
tykułów poświęconych sposobom przeprowadzania symulacji z wykorzystaniem metody DDA. Znane

77



Rysunek 56: A) Cząsteczka złożona z losowo umieszczonych elementów objętościowych. B) Cząsteczka
elipsoidalna.

Rysunek 57: Cząsteczka sadzy otoczona płaszczem organicznym o grubości: A) tc = 0nm,
B) tc = 5nm, C) tc = 20nm.

są optymalne ustawienia programu ADDA oraz związanie z nimi błędy obliczeniowe. Były one skiero-
wane przede wszystkim na wartość ekstynkcji Cext, którą łatwo zbadać eksperymentalnie. Określone
zostały sposoby generowania siatek elementów objętościowych (dipoli) oraz realistycznych cząste-
czek sadzy, przedstawionych przykładowo na Rys. 57. Zbadane zostały również właściwości optyczne
różnych geometrii czarnego węgla oraz jego interakcji z materiałami organicznymi i nieorganicznymi.

4.3 Właściwości optyczne agregatów czarnego węgla

Poprzedni rozdział zawierający zwięzły opis opublikowanych prac z danego zagadnienia, pozbawiony
był szczegółowych charakterystyk opisujących właściwości optyczne czarnego węgla. Celem niniej-
szego rozdziału jest uzupełnienie tej luki i przedstawienie efektu interakcji światła z rozważanym
materiałem. Symulacje zostały przeprowadzone z wykorzystaniem algorytmu T-matrix. Przedsta-
wiają one najważniejsze parametry optyczne wykorzystywane w badaniu pola dalekiego.

4.3.1 Pojedyncza cząsteczka

W badaniach wykorzystano dwie cząsteczki o różnym promieniu. Pierwsza z nich była typową czą-
steczką czarnego węgla o wielkości rp = 15.00nm natomiast druga przedstawiała promień objętości
agregatu złożonego z Np = 100 cząsteczek będących w kontakcie punktowym (obie geometrie miały
tą samą objętość), mianowicie rp = 69.62nm. Przekroje czynne na ekstynkcję Cext, rozpraszanie Cabs
i absorpcję Cabs przedstawiono na Rys. 58. W obu przypadkach są one większe dla krótszych fal λ.
Dla mniejszej cząsteczki ekstynkcja Cext składa się głównie z absorpcji Cabs, a składowa rozpraszania
jest pomijalnie mała. Wraz ze wzrostem objętości składowa Csca rośnie, co ma swoje odzwierciedlenie
w albedo rozpraszania ω, które jest przedstawione na Rys. 59. Większe rozmiary cząsteczki prowa-
dzą również do zmiany kierunku rozpraszania. Parametr asymetrii g rośnie, co świadczy o tym, że
większa ilość światła jest rozpraszana ”w przód” zgodnie z kierunkiem propagacji fali elektromagne-
tycznej. Znormalizowane diagramy światła rozproszonego dla λ = 600nm znajdują się na Rys. 60.
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Świadczą one o tym, że im cząsteczka czarnego węgla (znajdująca się w atmosferze) jest większa,
tym mniejsza ilość promieniowania jest odbita w przestrzeń kosmiczną. Należy również pamiętać, że
promień rp = 69.62nm jest duży. Został on wykorzystany wyłącznie w celu zamodelowania agregatu
fraktalnego pojedynczą sferą. W przyrodzie pojedyncze cząsteczki tej wielkości występują bardzo
rzadko. Zmiana polaryzacji na ortogonalną oraz procedura uśredniania wyników w przypadku sfery
nie mają żadnego wpływu na wyniki, dlatego zostały pominięte.

Rysunek 58: Przekroje czynne na ekstynkcję Cext, rozpraszanie Csca i absorpcję Cabs dla pojedynczej
cząsteczki czarnego węgla o różnym promieniu rp.

Rysunek 59: Albedo rozpraszania ω i parametr asymetrii g dla pojedynczej cząsteczki czarnego węgla
o różnym promieniu rp.

4.3.2 Zbiór cząsteczek

Słowo ”agregat” nie zostało użyte w tytule bieżącego podrozdziału ponieważ cząsteczki są ułożone
w ściśle określony sposób. Ich liczba to Np = 25, a promień rp = 15nm. Pod uwagę brane są trzy
geometrie utworzone z liniowo ułożonych cząsteczek, ulokowanych na osiach X, Y i Z. Kierunek
propagacji fali jest równoległy do osi Z, a polaryzacja jest zgodna z płaszczyzną ZX (polaryzacja
HH). Należy zauważyć, że w przypadku zmiany polaryzacji na ortogonalną, tj. VV, wyniki rozpra-
szania światła dla cząsteczek ułożonych na osi X są identyczne jak dla tych ułożonych na osi Y dla
przeciwnej polaryzacji (i odwrotnie). Zmiana polaryzacji dla cząsteczek znajdujących się na osi Z nie
ma żadnego wpływu na obliczenia. Przekroje czynne przedstawiono na Rys. 61. Są one największe
dla cząsteczek znajdujących się na osi X (w przypadku polaryzacji ortogonalnej byłaby to oś Y ).
Albedo rozpraszania ω i parametr asymetrii g znajdują się na Rys. 62. W przypadku cząsteczek uło-
żonych równolegle do kierunku propagacji fali rozpraszanie w tył prawie nie występuje, dowodzą tego
również diagramy światła rozproszonego dla λ = 600nm, zamieszczone na Rys. 63. Wyniki nie były
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Rysunek 60: Znormalizowane diagramy światła rozproszonego dla długości fali λ = 600nm, dla
pojedynczej cząsteczki czarnego węgla o różnym promieniu rp.

uśredniane orientacyjnie, ponieważ ich zadaniem było przedstawienie jak duży wpływ ma ułożenie
geometrii w przestrzeni na jej właściwości optyczne. W przypadku agregatów fraktalnych, których
kształt jest znacznie bardziej skomplikowany, aż tak wyraźne różnice nie występują. W niektórych
przypadkach mogą być nawet pomijalnie małe (dotyczy to w szczególności przekrojów czynnych).

Rysunek 61: Przekroje czynne na ekstynkcję Cext, rozpraszanie Csca i absorpcję Cabs dla Np = 25
cząsteczek czarnego węgla ułożonych na osiach X, Y i Z.

Rysunek 62: Albedo rozpraszania ω i parametr asymetrii g dla Np = 25 cząsteczek czarnego węgla
ułożonych na osiach X, Y i Z.
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Rysunek 63: Znormalizowane diagramy światła rozproszonego dla długości fali λ = 600nm, dla
Np = 25 cząsteczek czarnego węgla ułożonych na osiach X, Y i Z.

4.3.3 Agregat cząsteczek

Agregat fraktalny jest zbudowany z Np = 100 sferycznych cząsteczek o promieniu rp = 15nm. Pa-
rametry fraktalne są następujące: Df = 2.2 i kf = 0.8. Symulacje przeprowadzono dwukrotnie, z
wykorzystaniem i z pominięciem procedury orientacyjnego uśredniania wyników. Przekroje czynne
przedstawione na Rys. 64 dowodzą, że identyfikacja różnicy między nimi może być trudna. Co więcej,
nawiązując do teorii jest ona mniej wyraźna dla wymiaru fraktalnego Df < 2.0. Różnice w albedo
rozpraszania ω, parametrze asymetrii g oraz diagramach światła rozproszonego przedstawione są na
Rys. 65 i Rys. 66. Tym razem zmiany są bardziej widoczne. Należy pamiętać, że brak uśrednia-
nia mimo wszystko prowadzi do wiarygodnej estymacji przekrojów czynnych i znacznie skraca czas
symulacji (w danym przypadku 70 krotnie). Wykresy dowodzą również, że aproksymacja agregatu
pojedynczą sferą o tej samej objętości jest daleko idącym przybliżeniem i może prowadzić do bardzo
dużej rozbieżności w wynikach.

Rysunek 64: Przekroje czynne na ekstynkcję Cext, rozpraszanie Csca i absorpcję Cabs dla agregatu
fraktalnego czarnego węgla z uwzględnieniem oraz pominięciem procedury orientacyjnego uśredniania
wyników.

4.4 Wpływ połączeń międzycząsteczkowych

Poniższy rozdział przedstawia symulacje rozpraszania światła na agregatach fraktalnych o różnych
połączeniach międzycząsteczkowych. Do obliczeń numerycznych wybrano algorytm ADDA, a jego
parametry zostały dopasowane do czarnego węgla, tj. zestaw równań IGT-SO, algorytm iteracyjny
QMR etc. Bazowały one na opisanych w poprzednim rozdziale publikacjach [139, 140]. Liczba ele-
mentów objętościowych (dipoli) przypadających na pojedynczą cząsteczkę czarnego węgla wynosiła
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Rysunek 65: Albedo rozpraszania ω i parametr asymetrii g dla agregatu fraktalnego czarnego węgla
z uwzględnieniem oraz pominięciem procedury orientacyjnego uśredniania wyników.

Rysunek 66: Znormalizowane diagramy światła rozproszonego (długości fali λ = 600nm) na agregacie
fraktalnym czarnego węgla z uwzględnieniem oraz pominięciem procedury orientacyjnego uśredniania
wyników.

Nd ≈ 1000. Wartość ta była stała i niezależna od rp. Przykładowo, dla rp = 15nm odległość mię-
dzy elementami objętościowymi (dipolami) wynosiła d = 2.4nm. W każdym badanym przypadku
zachodziła zależność Nd,s > 10. Aby utrzymać dokładną objętość geometrii zastosowano procedurę
jej korekty (aczkolwiek jej brak nie powinien prowadzić do zauważalnej zmiany wyników). Ponieważ
wymiar fraktalny był większy niż Df > 2 wyniki uśredniono orientacyjnie. Długość fali zmieniała
się od λ = 300nm do λ = 900nm z krokiem ∆λ = 20nm. Metodą CC wygenerowano dziewięć mo-
nodyspersyjnych agregatów fraktalnych o wielkości Np = 25, Np = 50, Np = 75 oraz początkowym
promieniu rp = 5nm, rp = 15nm, rp = 25nm. Parametry fraktalne były stałe dla wszystkich geome-
trii i wynosiły Df = 2.2 i kf = 0.7. Zespolone współczynniki załamania światła mp przedstawiono
na Rys. 55.

Wpływ Ycon na wartość ekstynkcji w paśmie promieniowania widzialnego dla agregatu referencyj-
nego, złożonego z Np = 50 cząsteczek o promieniu rp = 15nm, przedstawiono na Rys. 67. Objętość
geometrii jest stała bez względu na wielkość połączeń międzycząsteczkowych Ycon (środki cząsteczek
nie ulegają przemieszczeniu, wahania objętości kompensowane są zmianą promienia rp). W każdym
przypadku stosowane jest połączenie cylindryczne, przedstawione na Rys. 67 i opisane szerzej w po-
przednim rozdziale. Diagramy dowodzą, że wprawdzie zmiany Cext są niewielkie, nie są one pomijalnie
małe. Wartość Cext rośnie wraz z Ycon, co jest szczególnie widoczne dla dłuższych fal λ. Względne
zmiany δCext dla wszystkich badanych geometrii znajdują się na Rys. 68, Rys. 69 i Rys. 70. Wska-
zują one, że kształt funkcji δCext(λ) jest niezależny od wielkości agregatu Np, jak również promienia
cząsteczek rp wchodzących w jego skład. Dla małych połączeń, mianowicie Ycon ≈ 0.5, i dłuższych
fal λ ekstynkcja może się zwiększyć o δCext ≈ 6%. W przypadku Ycon ≈ 0.75 jest to δCext ≈ 11%, a
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Rysunek 67: Wpływ połączeń międzycząsteczkowych Ycon na wartość ekstynkcji Cext dla agregatu
referencyjnego czarnego węgla.

dla pełnego połączenia Ycon ≈ 1 ekstynkcja zmienia się o δCext ≈ 13%. Porównanie wszystkich wy-

Rysunek 68: Względna zmiana ekstynkcji δCext spowodowana wzrostem połączeń międzycząsteczko-
wych Ycon dla agregatów fraktalnych czarnego węgla o wielkości Np = 25.

Rysunek 69: Względna zmiana ekstynkcji δCext spowodowana wzrostem połączeń międzycząsteczko-
wych Ycon dla agregatów fraktalnych czarnego węgla o wielkości Np = 50.

kresów znajduje się na Rys. 71. Przedstawia on wartości maksymalne, minimalne, oraz określone na
ich podstawie wartości średnie dla trzech wielkości połączeń międzycząsteczkowych Ycon. Szare pola
oznaczają miejsca, w których przynajmniej dwa badane przedziały się przenikają. Wykres dowodzi,
że dla krótkich fal (λ < 400nm), określenie Ycon na podstawie zmian ekstynkcji jest trudne lub nawet
niemożliwe, ponieważ wszystkie trzy przedziały Ycon mogą się przenikać. Ponadto, na zachowanie
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Rysunek 70: Względna zmiana ekstynkcji δCext spowodowana wzrostem połączeń międzycząsteczko-
wych Ycon dla agregatów fraktalnych czarnego węgla o wielkości Np = 75.

funkcji w danym paśmie ma wpływ promień cząsteczek rp, który wyraźnie zmienia wartość ekstynk-
cji Cext w bliskim ultrafiolecie. W przypadku dłuższych fal wszystkie trzy przedziały są od siebie
odseparowane. Pomiar wartości Ycon może zostać dokonany za pomocą lasera He-Ne i długości fali
λ = 632.8nm. Precyzyjny wpływ Ycon na Cext dla przytoczonej długości fali λ znajduje się na Rys. 72.

Rysunek 71: Porównanie zmian ekstynkcji δCext spowodowanych wzrostem połączeń międzycząstecz-
kowych dla wszystkich badanych agregatów czarnego węgla.

Wykres dowodzi, że niewielkie połączenia o wielkości Ycon < 0.2, mają pomijalny wpływ na wartość
ekstynkcji Cext i nie muszą być uwzględniane w modelach agregatów fraktalnych (geometrii charak-
teryzującej się połączeniami o wielkości Ycon ≈ 0.1 i stałej objętości nie wygenerowano). Dla danych
ustawień Cext rośnie wraz z Ycon i osiąga wartość maksymalną dla Ycon ≈ 1. Drugi wykres przedsta-
wia zmiany Cov w przypadku pełnych połączeń. Ekstynkcja Cext osiąga maksimum dla Cov ≈ 0.6.
Połączenia złożone nie były jednak głównym tematem opisywanych badań. Diagramy światła roz-
proszonego dla agregatu referencyjnego, długości fali λ = 632.8nm i trzech różnych wartości Ycon
przedstawione są na Rys. 73. Dowodzą one, że wielkość połączeń międzycząsteczkowych ma bardzo
mały wpływ na zmianę kierunku rozpraszania światła i nie mogą być określone na podstawie para-
metru asymetrii g. Zmiany, które są prawdopodobnie rezultatem zmniejszenia promienia cząsteczek
rp i co za tym idzie wielkości agregatu, są pomijalne i w przypadku braku potrzeby przeprowadze-
nia bardzo precyzyjnych symulacji, modele agregatów fraktalnych mogą być pozbawione połączeń,
bez względu na wartość Ycon. Aby udowodnić, że kształt funkcji δCext(λ) jest stały bez względu
na wielkość agregatu, przeprowadzono dodatkowe obliczenia dla agregatów o wielkości Np = 100,
Np = 200, Np = 300 i początkowym promieniu rp = 15nm. Tym razem, z powodu bardzo długiego
czasu obliczeń nie zastosowano procedury uśredniania wyników, a otrzymane wykresy przedstawiono
na Rys. 74. Dowodzą one, że nawet w przypadku dużych agregatów zmiany wartości Ycon mają ana-
logiczne odzwierciedlenie w poziomie ekstynkcji Cext i mogą być na jej podstawie aproksymowane.
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Rysunek 72: Wpływ połączeń międzycząsteczkowych Ycon na wartość ekstynkcji Cext dla długości fali
λ = 632.8nm, określony na podstawie agregatu referencyjnego czarnego węgla.

Rysunek 73: Diagramy światła rozproszonego I(θ) dla długości fali λ = 632.8nm i różnych wartości
Ycon obliczone na podstawie agregatu referencyjnego czarnego węgla.

Rysunek 74: Wykres zależności ekstynkcji Cext od wielkości połączeń międzycząsteczkowych Ycon w
dużych agregatach czarnego węgla. Procedura uśredniania wyników nie została zastosowana.

Kolejnym krokiem było sprawdzenie, czy charakterystyczny wzrost wartości Cext występuje rów-
nież w przypadku bardziej złożonych cząsteczek sadzy. Na potrzeby badania, odnosząc się do agregatu
referencyjnego wygenerowano cząsteczki będące mieszaniną wewnętrzną i zewnętrzną. W pierwszej z
nich występował płaszcz (kwas organiczny) o grubości t = 10nm. Aby utrzymać jego stałą objętość,
warstwa rozpraszająca (organiczna) miała ten sam kształt bez względu na połączenia czarnego węgla
Ycon znajdujące się w jej wnętrzu (geometria materiału rozpraszającego wygenerowana dla Ycon nie
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ulegała zmianie w ciągu całego badania), co przedstawiono na Rys. 75. Do drugiej geometrii dodano
siarczany w postaci czterech cząsteczek o promieniu rp = 30nm, które nie zmieniały swojej pozycji
ze względu na Ycon. Przedstawiono ją na Rys. 76. Wykresy zależności ekstynkcji Cext od Ycon zo-
brazowano na Rys. 77. Wzrost wartości Cext spowodowany jest cechami materiału rozpraszającego,
wnoszącego duży wpływ na przekrój czynny na rozpraszanie Csca. Mimo to, kształt funkcji pozostaje
bez większych zmian, tj. ekstynkcja Cext wzrasta wraz z wielkością połączeń międzycząsteczkowych
osiągając wartość maksymalną w Ycon ≈ 1 Przedstawione badania i wyniki są prawdziwe pod warun-

Rysunek 75: Mieszanina wewnętrzna wykorzystana w badaniach wpływu wielkości połączeń między-
cząsteczkowych Ycon na wartość ekstynkcji Cext.

Rysunek 76: Mieszanina zewnętrzna wykorzystana w badaniach wpływu wielkości połączeń między-
cząsteczkowych Ycon na wartość ekstynkcji Cext.

Rysunek 77: Wykres zależności ekstynkcji Cext od wielkości połączeń międzycząsteczkowych Ycon dla
referencyjnej mieszaniny wewnętrznej i zewnętrznej przy długości fali λ = 632.8nm.

kiem zachowania objętości agregatu. Modeluje to przepływ masy w kierunku punktu styku cząsteczek.
W problemie modelowania połączenia są najczęściej pomijane. Jak wspomniano wcześniej, umożliwia
to wykorzystanie szybszych algorytmów obliczeniowych, chociaż zaburzeniom ulega kształt agrega-
tu. Nie pozostaje to bez wpływu ma całkowitą objętość geometrii. Poniższe badania przedstawiają
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różnicę w ekstynkcji Cext spowodowaną zmianą Ycon bez korekty objętości. Wykresy przedstawione
na Rys. 78 dowodzą, że bardzo małe połączenia, takie jak Ycon ≈ 0.25, mogą zmienić ekstynkcję o
δCext ≈ 0.7%. W przypadku braku potrzeby przeprowadzenia bardzo precyzyjnych obliczeń, połą-
czenia te mogą być pominięte w modelach agregatów fraktalnych. Dla Ycon ≈ 0.25 błąd wzrasta do
δCext ≈ 8% co sprawia, że nie jest on już pomijalnie mały. Każda kolejna zmiana Ycon w znaczący
sposób zwiększa objętość geometrii i ma odzwierciedlenie w wartości ekstynkcji Cext. Badania dowo-

Rysunek 78: Wykres zależności ekstynkcji Cext od wielkości połączeń międzycząsteczkowych Ycon w
przypadku braku korekty objętości dla agregatów czarnego węgla.

dzą, że wzrost wielkości połączeń międzycząsteczkowych Ycon wpływa na wartość ekstynkcji Cext w
taki sam sposób, bez względu na wielkość agregatu Np i promień cząsteczek rp. Analogiczna zmiana
jest widoczna nawet po dodaniu rozpraszającego płaszcza (mieszanina wewnętrzna) lub cząsteczek
(mieszanina zewnętrzna). Na podstawie diagramu przedstawionego na Rys. 71 można aproksymować
zmiany wartości Ycon zachodzące podczas życia agregatu. Największym problemem metody jest brak
dobrze sprecyzowanego punktu referencyjnego, niezbędnego w pomiarze połączeń występujących w
agregatach fraktalnych czarnego węgla nieznanego pochodzenia. Uzyskane wyniki mają zastosowa-
nie przy generacji modeli agregatów czarnego węgla do aproksymacji błędów powstałych w wyniku
pominięcia połączeń międzycząsteczkowych. Zmiana Ycon nie ma większego wpływu na kierunek roz-
praszania światła i nie może być określona na podstawie parametru asymetrii g. Do badania zmian
ekstynkcji Cext wartość λ nie powinna być zbyt mała. W tym celu może zostać wykorzystany laser
He-Ne o długości fali λ = 632.8nm.

Kolejnym krokiem było określenie wpływu przenikania cząsteczek Cov na wartość ekstynkcji Cext.
W tym celu wykorzystano te same geometrie co przy badaniu Ycon. Przykładowy wykres zależności
Cext od Cov dla agregatu referencyjnego zbudowanego z Np = 50 cząsteczek o promieniu rp = 15nm
znajduje się na Rys. 79. Dowodzi on, że zmiany nie są tak charakterystyczne jak w przypadku Ycon.
Największa różnica w wartości ekstynkcji Cext ma miejsce dla długości fali równej λ ≈ 450nm. Po-
nadto, wzrost poziomu przenikania Cov nie gwarantuje równoczesnego zwiększenia Cext, jak miało
to miejsce w poprzednim przypadku. Zmiany ekstynkcji δCext dla wszystkich badanych geometrii
znajdują się na Rys. 80, Rys. 81 i Rys. 82. Dowodzą one, że pozycja jej maksimum zależna jest od
objętości agregatu. Co więcej, na jej wartość ma wpływ zarówno liczba cząsteczek Np, jak również
ich promień rp. Nie da się określić jednej, uniwersalnej długości padającej fali λ, na podstawie której
dałoby się aproksymować wartość Cov. W tym celu pomocna by była znajomość promienia cząste-
czek rp przed rozpoczęciem eksperymentu. Niestety, nie zawsze ta wiedza jest dostępna. Wykres
zależności Cext od stopnia przenikania cząsteczek Cov dla agregatu referencyjnego i długości fali
λ = 632.8nm, określonej w poprzednim badaniu, znajduje się na Rys. 83. Pokazuje on, że w danym
przypadku wartość maksymalna występuje dla Cov ≈ 0.6. Jednakże, z poprzednich wykresów wynika,
że jej dokładna pozycja zależna jest od wielkości agregatu Np, promienia cząsteczek rp oraz długości
padającej fali λ. Diagramy światła rozproszonego dla agregatu referencyjnego przy λ = 632.8nm
przedstawiono na Rys. 84. Dowodzą one, że poziom przenikania cząsteczek Cov ma duży wpływ na
kąt rozpraszania światła oraz - co jest z tym bezpośrednio związane - na parametr asymetrii g. Co
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Rysunek 79: Wpływ przenikania cząsteczek Cov na wartość ekstynkcji Cext dla agregatu referencyj-
nego czarnego węgla.

Rysunek 80: Względna zmiana ekstynkcji δCext spowodowana wzrostem przenikania cząsteczek Cov
dla agregatów fraktalnych czarnego węgla o wielkości Np = 25.

Rysunek 81: Względna zmiana ekstynkcji δCext spowodowana wzrostem przenikania cząsteczek Cov
dla agregatów fraktalnych czarnego węgla o wielkości Np = 50.

więcej rozpraszanie w tył wzrasta wraz z poziomem przenikania cząsteczek i osiąga maksimum dla
Cov ≈ 1. Spowodowane jest to faktem, że zmiana Cov ma bezpośredni wpływ na parametry morfolo-
giczne agregatu, w szczególności na promień bezwładności Rg. Można przyjąć, że maleje on liniowo
wraz ze wzrostem Cov [82]. Jak zostało udowodnione wcześniej, Rg ma najistotniejszy wpływ na dia-
gramy światła rozproszonego [135]. Dodatkowo, jak w przypadku Ycon zbadano funkcję δCext(λ) dla
dużych agregatów i trzech stopni przenikania cząsteczek Cov. Z powodu wielkości geometrii wyniki
zaprezentowane na Rys. 85 nie zostały uśrednione. Dowodzą one, że w dalszym ciągu maksymalna
wartość ekstynkcji Cext, jak również jej położenie na osi, zależne są od całkowitej objętości agregatu.

88



Rysunek 82: Względna zmiana ekstynkcji δCext spowodowana wzrostem przenikania cząsteczek Cov
dla agregatów fraktalnych czarnego węgla o wielkości Np = 75.

Rysunek 83: Wpływ przenikania cząsteczek Cov na wartość ekstynkcji Cext dla długości fali
λ = 632.8nm, określony na podstawie agregatu referencyjnego czarnego węgla.

Rysunek 84: Diagramy światła rozproszonego I(θ) dla długości fali λ = 632.8nm i różnych wartości
Cov obliczone na podstawie agregatu referencyjnego czarnego węgla.

Wykres δCext(λ) dla mieszaniny wewnętrznej, w której grubość płaszcza organicznego poszczegól-
nych cząsteczek była zależna od poziomu ich przenikania Cov (objętość warstwy rozpraszającej była
zawsze taka sama), przedstawiony jest na Rys. 86. Ma on zbliżony kształt do tego widocznego na
Rys. 84, aczkolwiek punkt maksimum ekstynkcji Cext przesunięty jest w stronę Cov ≈ 0.8. Z powodu
braku dobrze określonego modelu mieszania czarnego węgla z siarczanami dla dużej wartości Cov,
model mieszaniny zewnętrznej nie został wygenerowany. Kolejnym badaniem było określenie wpływu
poziomu przenikania cząsteczek Cov na wartość ekstynkcji Cext w przypadku, gdy objętość geometrii
nie jest zachowana. Taka sytuacja ma miejsce, gdy pomiary parametrów morfologicznych (przykła-
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Rysunek 85: Wykres zależności ekstynkcji Cext od poziomu przenikania cząsteczek Cov w dużych
agregatach czarnego węgla. W obliczeniach nie zastosowano procedury uśredniania.

Rysunek 86: Wykres zależności ekstynkcji Cext od poziomu przenikania cząsteczek Cov dla referen-
cyjnej mieszaniny wewnętrznej przy długości fali λ = 632.8nm.

dowo z wykorzystaniem analizy obrazów TEM) wykazują istnienie połączeń międzycząsteczkowych,
ale nie są uwzględnione w modelach. Wykres błędu przedstawiono na Rys. 87. Dowodzi on, że na-
wet w przypadku małego stopnia przenikania (jakim jest Cov ≈ 0.25) błąd ekstynkcji osiąga wartość
δCext ≈ 11%. Badania dowodzą, że zmiana poziomu przenikania cząsteczek Cov może być określona za

Rysunek 87: Wykres zależności ekstynkcji Cext od poziomu przenikania cząsteczek Cov w przypadku
braku korekty objętości.

pomocą diagramów światła rozproszonego oraz parametru asymetrii g. Niestety, te wielkości są trud-
niejsze do pomiaru niż przekrój czynny na absorpcję Cext. Ponadto, kształt omawianych diagramów,
jak również prędkość ich zmian zależy zarówno od wielkości agregatu Np, jak i promienia cząsteczek
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wchodzących w jego skład rp. Podobnie jak w przypadku zmian wielkości połączeń międzycząsteczko-
wych Ycon punkt referencyjny nie jest jednoznacznie określony (każdy agregat charakteryzuje się inną
wartością promienia bezwładności Rg). Otrzymane wyniki znajdują zastosowanie podczas tworzenia
modeli agregatów czarnego węgla i aproksymacji błędów a priori.

Dwa rodzaje połączeń mogą być wykorzystane niezależnie od siebie. Cov zbliża do siebie środki
cząsteczek, natomiast Ycon wypełnia przestrzeń w punkcie ich styku. Pierwszy z nich zmienia poziom
rozpraszania światła w tył, natomiast drugi modyfikuje wartość ekstynkcji w przewidywalny sposób.
Oba połączenia prowadzą do powstania pomiędzy cząsteczkami okrągłego przekroju o promieniu
rc. Prowadzi to do tego, że przy określonym Cov niewielkie wartości Ycon nie prowadzą do zmiany
geometrii. Przy braku korekty objętości monodyspersyjnego agregatu rc dla Cov i Ycon może być
określone a priori. Minimalną wartość Ycon zmieniającą kształt geometrii przedstawiono na Rys. 88. W

Rysunek 88: Wartości Cov i Ycon charakteryzujące się tym samym promieniem przekroju rc.

przypadku zachowania objętości najpierw ustawiane są parametry połączeń Cov oraz Ycon, a następnie
geometria jest odpowiednio skalowana (ma to miejsce wyłącznie w przypadku, gdy założone Ycon nie
jest w stanie w pełni skompensować zmian objętości). Dla Cov = 1 agregat zamienia się w kulę o tej
samej objętości. W takim przypadku modyfikacja połączeń międzycząsteczkowych Ycon nie ma już
dalszego wpływu na geometrię. Wykresy zależności ekstynkcji Cext od długości fali λ przedstawiono
na Rys. 89.

Rysunek 89: Zmiany przekroju czynnego na ekstynkcję Cext dla kul o objętości równej badanym
agregatom czarnego węgla.
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5 WŁAŚCIWOŚCI OPTYCZNE TLENKU CYNY INDU

Drugi etap prac zaprezentowanych w rozprawie doktorskiej dotyczył wpływu połączeń międzyczą-
steczkowych na agregaty, w których występuje zjawisko plazmonów powierzchniowych w świetle
widzialnym (np. złota) lub bliskiej podczerwieni (np. tlenku cyny indu).

5.1 Parametry morfologiczne badanych geometrii

Głównym materiałem wykorzystanym w tej części badań był tlenek cyny indu. Jego właściwości
fraktalne były związane z modelem agregacji DLCA i wynosiły odpowiednio Df ≈ 1.8 i kf ≈ 1.3.
Monodyspersyjne agregaty o wielkości do Np = 50 wygenerowano za pomocą tych samych algoryt-
mów, które opracowano dla czarnego węgla. Tym razem długość padającej fali λ wychodziła jednak
poza zakres promieniowania widzialnego i zawierała się również w paśmie bliskiej i średniej podczer-
wieni. Zespolony współczynnik załamania światła mp (Rys. 90) oszacowano na podstawie badań S.
Franzena [143]. Z innych materiałów wykorzystanych w niniejszym rozdziale, w których występuje

Rysunek 90: Zależność zespolonego współczynnika załamania światła dla tlenku cyny indu od długości
padającej fali [143].

zjawisko plazmonów powierzchniowych, należy wymienić złoto i srebro. Ich zespolony współczynnik
załamania światła mp, bazujący na pracy E. Palika [144, 145], zachowuje się jak na Rys. 91.

Rysunek 91: Zależność zespolonego współczynnika załamania światła dla złota i srebra od długości
padającej fali [144, 145].

5.2 Opublikowane wyniki badań

Poniżej przedstawiono najważniejsze wnioski z opublikowanych prac.
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5.2.1 Wpływ połączeń międzycząsteczkowych na ekstynkcję ITO

Otrzymane wyniki przedstawiono podczas międzynarodowej konferencji naukowej SCATTERING
BY AGGREGATES (ON SURFACES), odbywającej się w marcu 2014 roku w Bremie [146]. W refe-
racie omówiono charakterystyki przekrojów czynnych na ekstynkcję Cext, absorpcję Cabs i rozpraszanie
Csca dla agregatów tlenku cyny indu w zależności od wielkości połączeń międzycząsteczkowych Ycon.
Dla długości fali większej niż λ ≈ 800nm rozpraszanie Csca ma bardzo niewielki wpływ na ekstynkcję
Cext, której główną składową staje się absorpcja Cabs. Pozycja maksimum Cext (pasmo rezonansu
plazmonów powierzchniowych) na osi odciętych występuje dla λ ≈ 1.4µm, natomiast jego wartość
jest silnie zależna od Ycon. Otrzymane wykresy podzielono na trzy osobne przedziały:

• Strefa I - kończy się równocześnie z pasmem promieniowania widzialnego, tj. λ ≈ 800nm. Nie
występuje w niej zjawisko rezonansu plazmonów powierzchniowych, a wartość ekstynkcji Cext
jest zależna od całkowitej objętości agregatu.

• Strefa II - rozciąga się do około λ ≈ 1.6µm. Występuje w niej wzmocnienie absorpcji Cabs
(co bezpośrednio prowadzi do wzrostu ekstynkcji Cext). Zmiany są zależne od wielkości połą-
czeń międzycząsteczkowych Ycon. Co więcej, na granicy dwóch pierwszych przedziałów wartość
ekstynkcji Cext jest niezależna od Ycon.

• Strefa III - obejmuje promieniowanie elektromagnetyczne o największej długości fali, tj.
λ > 1.6µm. Przecinają się w niej wykresy Cext(λ) dla różnych wielkości połączeń międzyczą-
steczkowych Ycon. Wprawdzie wartość Ycon jest wciąż rozróżnialna, zmiany nie są tak widoczne
jak w poprzednim przedziale. Dodatkowo, przytoczona długość fali stanowi ograniczenie dla
metody DDA dla dostępnych zasobów komputerowych. Po jej przekroczeniu wyniki nie są już
tak dokładne, a czas obliczeń gwałtownie wzrasta.

Badania dowiodły, że proporcja wartości wielkości ekstynkcji Cext w strefie II do jej wartości
referencyjnej, występującej na granicy dwóch pierwszych stref, jest stała niezależnie od objętości ba-
danej geometrii. Umożliwia to pomiar wielkości połączeń międzycząsteczkowych Ycon w agregatach
tlenku cyny indu poprzez pomiar ekstynkcji Cext wyłącznie dla dwóch długości fal λ. W przypadku
czarnego węgla największym problemem był brak znajomości referencyjnych parametrów optycz-
nych geometrii. Dla tlenku cyny indu są one jasno sprecyzowane, co umożliwia badanie agregatów
dowolnego pochodzenia. Przykładowy wykres przedstawiający wpływ Ycon na wartość ekstynkcji Cext
przedstawiono na Rys. 92

Rysunek 92: Wpływ wielkości połączeń międzycząsteczkowych Ycon na wartość ekstynkcji Cext dla
agregatów tlenku cyny indu.
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5.2.2 Kontrola pasma rezonansu plazmonów powierzchniowych

Tematem pracy, przedstawionej na międzynarodowej konferencji SPIE PHOTONICS EUROPE od-
bywającej się w kwietniu 2014 roku w Brukseli, był opis właściwości optycznych materiałów kompo-
zytowych oraz kontrola występującego w nich pasma rezonansu plazmonów powierzchniowych [80].
Głównym materiałem był dwutlenek tytanu w formie rutylu (oprócz niego zbadano anataz, a je-
go trzeciej formy, tj. brukitu, nie uwzględniono w pracy). Jest to popularny, tani i nietoksyczny
półprzewodnik wykorzystywany np. w aplikacjach fotowoltaicznych. Ma on zastosowanie również w
fotokatalizatorach. Jego największą wadą jest to, że pożądane reakcje zachodzą w ultrafiolecie a
nie w paśmie promieniowania widzialnego. Udowodniono, że poprzez domieszkę metali szlachetnych
możliwa jest modyfikacja przerwy energetycznej, a co za tym idzie aktywacja oczekiwanej reakcji
pod wpływem światła [147, 148, 149]. Wykorzystany w badaniach zespolony współczynnik załama-
nia światła mp dwutlenku tytanu (Rys. 93) bazował na pracy grupy M. Landmanna [150]. Innymi

Rysunek 93: Zespolone współczynniki załamania światła mp dla dwutlenku tytanu w dwóch stanach
polimorficznych: rutylu i anatazu.

materiałami były złoto i srebro. Badano następujące kompozyty: TiO2(rutyl):Au, TiO2(anataz):Au,
TiO2(rutyl):Ag oraz TiO2(anataz):Ag. Wykorzystano dwa rodzaje geometrii, które są przedstawio-
ne na Rys. 94. Pierwsza z nich składała się z centralnej cząsteczki dwutlenku tytanu o promieniu
rp = 36nm oraz zmiennej ilości otaczających ją cząsteczek złota lub srebra, o promieniu rp = 2.5nm
(objętość dwutlenku tytanu była taka sama we wszystkich badaniach). Przytoczone parametry mor-
fologiczne bazowały na publikacji grupy M. Hari [147]. Drugi rodzaj geometrii składał się - jak
poprzednio - z centralnej cząsteczki dwutlenku tytanu o tej samej wielkości oraz płaszcza o zmiennej
grubości tc. W przypadku pierwszej geometrii maksymalna objętość metalu szlachetnego wynosiła
≈ 12%, co odpowiadało Np = 407 otaczającym cząsteczkom. Druga geometria nie podlegała tego
typu ograniczeniu i proporcja objętości obu materiałów mogła być dowolna. W przypadku cząsteczek
znajdujących się w kontakcie punktowym do symulacji wykorzystano program T-Matrix, a wyniki
uśredniono orientacyjnie. Dla zewnętrznych płaszczy był to algorytm GMM. Ze względu na symetrię
geometrii drugiego rodzaju procedura uśredniania wyników nie została zastosowana.

Podczas zwiększania liczby otaczających cząsteczek srebra Np wydajność ekstynkcji Qext nie-
znacznie wzrasta w średnim i bliskim ultrafiolecie, tj. w paśmie od λ = 200nm do λ = 400nm.
Największa zmiana widoczna jest dla pasma rezonansu plazmonów powierzchniowych, określonego
dla srebra jako λ ≈ 350nm. Wartość ekstynkcji dla przytoczonej długości fali jest silnie zależna od
Np a pozycja maksimum na osi odciętych zmienia się w bardzo niewielkim stopniu (dla Np = 407
przesuwa się w stronę krótszych fal do λ ≈ 345nm). Maksymalna zmiana w paśmie rezonansu pla-
zmonów powierzchniowych wynosi ∆Qext ≈ 2.22, co przekłada się na wzrost omawianej wartości o
ponad δQext ≈ 405%. Zmiana ekstynkcji cząsteczki dwutlenku tytanu powodowana obecnością srebra
widoczna jest aż do około λ ≈ 500nm. Po przekroczeniu tej granicy Np nie ma już wyraźnego wpły-
wu na jej właściwości optyczne. W przypadku cząsteczek złota, którego przybliżona częstotliwość
rezonansu plazmonów powierzchniowych wynosi λ ≈ 500nm, zmiany są analogiczne, lecz absolutna
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Rysunek 94: Dwa rodzaje geometrii zbudowane z centralnej cząsteczki dwutlenku tytanu oraz ota-
czającej jej warstwy złota lub srebra (w postaci zewnętrznego płaszcza lub cząsteczek).

wartość przyrostu ekstynkcji Qext przy podanej długości fali nie jest już tak wyraźna (∆Qext ≈ 0.27,
δQext ≈ 430%). Długości fali, przy której występuje maksimum Qext jest stała. Zmiana ekstynkcji
badanego kompozytu pod wpływem zwiększenia objętości złota widoczna jest w szerszym paśmie
sięgającym nawet λ ≈ 600nm.

Otoczenie cząsteczki dwutlenku tytanu cienką warstwą srebra nie przyczynia się do powstania
tak charakterystycznego wzrostu ekstynkcji Qext, jak w poprzednim badaniu. Dla cienkich płaszczy,
takich jak tc ≈ 1.5nm, wzrasta ona nieznacznie w szerokim przedziale od λ ≈ 1µm do λ ≈ 2µm.
Dalsze pogrubianie płaszcza tc prowadzi do powstania drugiego maksimum ekstynkcji Qext w bli-
skiej podczerwieni, które stopniowo rośnie i przesuwa się w stronę krótszych fal. Przykładowo, przy
tc ≈ 5nm występuje ono dla λ ≈ 850nm, a w przypadku tc ≈ 10nm przekracza granicę światła
widzialnego i wynosi λ ≈ 670nm. Grubszy płaszcz wpływa również na zmianę ekstynkcji w paśmie
rezonansu plazmonów powierzchniowych metalu szlachetnego, chociaż jego wartość maksymalna jest
mniejsza niż w przypadku omówionego, drugiego maksimum kontrolowanego grubością płaszcza tc.
Dla złota zmiany są analogiczne. Różnicą jest mniejsza wartość ekstynkcji Qext drugiego maksimum
kontrolowanego przez tc (przy tc ≈ 10nm występuje spadek o δQext ≈ −13% w porównaniu do
warstwy srebra), a także jego pozycja na osi odciętych (która przy tc ≈ 10nm jest ustalona jako
λ ≈ 720nm).

Przykładowe wykresy zależności ekstynkcji Qext dla różnych geometrii przedstawiono na Rys. 95.
Do obliczeń numerycznych wykorzystany został program T-Matrix14, a wyniki nie zostały uśred-
nione (wprawdzie geometria nie jest symetryczna, ale dla dużej ilości otaczających cząsteczek Np

każda orientacja prowadzi do niemal identycznego rzutu na płaszczyznę). Badania dowodzą, że w
geometrii mogą występować dwa rodzaje maksimum ekstynkcji Qext. Pierwszy z nich, spowodowany
cząsteczkami metali szlachetnych, będącymi w kontakcie punktowym z centralną cząsteczką dwutlen-
ku tytanu, nie zmienia swojego położenia pod wpływem Np. Pozycja drugiego maksimum, będącego
wynikiem istnienia zewnętrznej warstwy metalu szlachetnego, może być kontrolowana poprzez tc.
Obie geometrie mają odmienne właściwości optyczne i nie mogą być stosowane naprzemiennie, na-
wet w przypadku zachowania tych samych proporcji objętości. Jednakże właściwości obu rodzajów
geometrii mogą być ze sobą połączone. Na Rys. 96 przedstawiono wykres ekstynkcji Qext dla cząstecz-
ki dwutlenku tytanu otoczonej warstwą złota o grubości tc = 10mn (odpowiedzialnej za powstanie
maksimum Qext dla długości fali λ ≈ 600nm). Dodatkowo, w kontakcie punktowym umieszczonych
jest Np = 692 cząsteczek srebra (odpowiedzialnych za zwiększenie wartości Qext przy λ ≈ 350nm).
Ostatni wykres, który powstał wyłącznie na potrzeby niniejszej pracy, nie został przedstawiony na
konferencji.

W przypadku zmiany rutylu na anataz różnice we właściwościach optycznych spowodowanych
obecnością metalu szlachetnego są niewielkie. Największa zmiana występuje w średnim i bliskim

14W przypadku obliczeń przedstawionych na konferencji wykorzystany został program T-Matrix 2.3, który nie
umożliwiał stosowania zewnętrznych płaszczy (z tego powodu wykorzystany został również algorytm GMM). Wersja
3.0 pozbawiona jest tego ograniczenia.
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Rysunek 95: Wykresy ekstynkcji Qext w zależności od długości fali λ dla dwóch rodzajów badanych
geometrii. Materiałem centralnym jest dwutlenek tytanu (rutyl).

Rysunek 96: Wykresy ekstynkcji Qext w zależności od długości fali λ dla cząsteczki dwutlenku tytanu
otoczonej warstwą złota i cząsteczkami srebra będącymi z nią w kontakcie punktowym.

ultrafiolecie, na co ma bezpośredni wpływ współczynnik załamania światła mp anatazu.

5.2.3 Wpływ połączeń międzycząsteczkowych na ekstynkcję złota

Wpływ zmian ekstynkcji wywołanych zmianą połączeń międzycząsteczkowych Ycon i Cov dwóch czą-
steczek złota o promieniu rp = 25nm przedstawiono na konferencji SPIE PHOTONICS EUROPE,
odbywającej się w kwietniu 2014 roku w Brukseli [151]. Do obliczeń numerycznych wybrano program
DDScat, odległość między elementami objętościowymi (dipolami) wynosiła d = 0.8nm, a wyniki
uśredniono z wykorzystaniem 125 orientacji geometrii. Długość padającej fali wynosiła λ = 532nm.
Zespolony współczynnik załamania światła dla złota przedstawiono na Rys. 91A [144, 145]. W przy-
padku dwóch cząsteczek złota i przytoczonej długości fali, znajdującej się blisko częstotliwości re-
zonansu plazmonów powierzchniowych, błąd obliczeń nie przekraczał wartości δCext ≈ 10%, co jest
również zgodne z badaniami grupy M. Yurkina [152]. W przypadku zachowania objętości geometrii i
zmiany wielkości połączeń międzycząsteczkowych Ycon wartość ekstynkcji Cext rośnie nieznacznie dla
bardzo małych połączeń (δCext ≈ 10% dla Ycon ≈ 0.2), osiąga minimum w Ycon ≈ 0.5 (δCext ≈ −25%),
a następnie ponownie rośnie aż do końca przedziału, wzrastając ostatecznie o δCext ≈ 110% wzglę-
dem wartości początkowej. W przypadku zmiany stopnia przenikania cząsteczek Cov występuje jedno
maksimum ekstynkcji Cext dla Cov ≈ 0.4, gdzie wzrasta ona o δCext ≈ 100% względem wartości po-
czątkowej. Dla kuli o tej samej objętości, tj. Cov = 1, różnica ta jest określona jako δCext ≈ −20%.
Jeżeli promień cząsteczki rp jest stały, co w przypadku zmiany Cov lub Ycon wpływa na zmianę
objętości geometrii, wykresy ekstynkcji mają podobny kształt do tych otrzymanych w poprzednim
badaniu. W przypadku Ycon < 0.7 różnica jest niemal niewidoczna. Zmienia się to dopiero dla więk-
szych połączeń, czyli Ycon > 0.7, gdzie dodatkowa objętość wyraźnie wpływa na poziom ekstynkcji,
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zwiększając ją ostatecznie o δCext ≈ 160% względem wartości początkowej. Maksimum Cext przy
zmianie poziomu przenikania Cov występuje w tym samym miejscu, chociaż przyrost ekstynkcji jest
słabszy i wynosi δCext ≈ 70%. Ostatecznie, dla Cov = 1, wynosi on δCext ≈ −70%. Rozpraszanie w
przód jest w każdym badanym przypadku niemal identyczne jak w tył (parametr asymetrii zawiera
się w przedziale od g > 0.005 do g < 0.030). Wahania ekstynkcji Cext utrudniają aproksymację
wartości Ycon na podstawie wykresów, przy czym nie było to celem omawianej pracy. Uzyskane wy-
kresy mają zastosowanie w tworzeniu modeli agregatów fraktalnych. Największym problemem jest
jednak dokładność metody DDA i czas obliczeń dla materiału o dużej wartości części urojonej ze-
spolonego współczynnika załamania światła mp jakim jest złoto czy srebro. Znacznie utrudnia to
przeprowadzenie badań dla dużych agregatów fraktalnych, w szczególności dla większych długości fal
λ.

5.2.4 Parametry optyczne spieczonych agregatów ITO

Prezentacja na konferencji LASER-LIGHT AND INTERACTIONS WITH PARTICLES, odbywa-
jącej się w sierpniu 2014 roku w Marsylii, miała na celu przedstawienie dotychczasowych badań
dotyczących określania stopnie spieczenia agregatów tlenku cyny indu za pomocą pomiaru ekstynk-
cji [153]. Zaprezentowano zagadnienia teoretyczne dotyczące procesu spiekania, rezonansu plazmonów
powierzchniowych, omówiono cechy materiałowe tlenku tytanu oraz wykresy ekstynkcji Cext w zależ-
ności od stopnia spieczenia agregatu. Oprócz wpływu wielkości połączeń międzycząsteczkowych Ycon
na otrzymane wyniki (omówione bardziej szczegółowo w dalszej części pracy), zaprezentowano także
model oparty na owalach Cassiniego, który z powodzeniem wykorzystano do badania cząsteczek sre-
bra [106]. Podczas obliczeń numerycznych posłużono się metodą NullField, wzbogaconą o dyskretne
źródła [87, 154]. Przedstawiono wykresy rozpraszania w zależności od długości fali. Badania dowodzą,
że im bardziej kształt geometrii jest zbliżony do kuli, tym mocniej maksimum rozpraszania przesu-
nięte jest w stronę mniejszych długości fal λ. Co więcej, kształt funkcji staje się bardziej regularny
i widoczne jest wyłącznie jedno maksimum (w przypadku małego stopnia spieczenia może ich być
kilka). Ponieważ spiekanie agregatów o wielkości Np = 2 nie było celem niniejszej pracy omawiany
model nie był w niej uwzględniony. Kolejnym powodem jego odrzucenia był fakt, że zmiany właści-
wości absorpcyjnych są znacznie bardziej widoczne niż zmiana poziomu rozpraszania, w szczególności
w paśmie rezonansu plazmonów powierzchniowych, mianowicie λ ≈ 1350nm.

5.2.5 Określanie połączeń międzycząsteczkowych w agregatach ITO

Sposób określenia wielkości połączeń międzycząsteczkowych w agregatach tlenku cyny indu opisano w
pracy ”Influence of sintering necks on the spectral behaviour of ITO clusters using the Discrete Dipo-
le Approximation”, nad którą prace trwały ponad półtora roku [155]. Opóźnienie było spowodowane
długim czasem obliczeń numerycznych wymaganych w metodzie DDA oraz wątpliwościami związany-
mi z jej dokładnością w paśmie rezonansu plazmonów powierzchniowych badanego materiału. Dobrą
jakość wyników dla agregatów fraktalnych udowodniono dopiero po ich porównaniu z obliczeniami
wykonanymi za pomocą algorytmu SCUFF-EM bazującego na metodzie momentów15 [156]. Dodat-
kowo, porównane zostały ze sobą wyniki symulacji rozpraszania światła na geometrii utworzonej
poprzez rotację owali Cassiniego, obliczone za pomocą dwóch metod: DDA i NullField z dyskretny-
mi źródłami. Badania dowodzą, że wprawdzie wartości ekstremalne mogą być nieznacznie zaniżone
przez niewystarczającą liczbę elementów objętościowych (dipoli) zawartych w siatce DDA, jednakże
metoda może być z powodzeniem wykorzystana przy badaniu materiału jakim jest tlenek cyny indu.

Na potrzeby pracy stworzono modele agregatów fraktalnych o różnej wielkości Np i różnej wartości
promienia cząsteczek rp. Parametry fraktalne wynosiły Df = 1.8 i kf = 1.3. Badania dowodzą, że
zmiana wielkości połączeń międzycząsteczkowych Ycon wpływa na ekstynkcję Cext zawsze w taki
sam sposób. Do pomiaru Ycon zaproponowano parametr SNF (ang. Spectral Neck Factor) dany

15Artykuł zawierający to porównanie, zatytułowany ”Applicability of the SCUFF-SCATTER program to light scat-
tering simulation for ITO nanoparticles”, zgłoszono do druku podczas pisania niniejszej pracy.
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równaniem

SNF =
Cext(λ1)
Cext(λ2)

=
Qext(λ1)
Qext(λ2)

, (65)

będący proporcją wartości ekstynkcji dla dwóch długości fal. W pracy wynosiły one odpowiednio λ1 =
1.0µm i λ2 = 1.4µm. Na podstawie tabeli, zawartej w publikacji, można określić wielkość połączeń
międzycząsteczkowych Ycon. Przykładowo, dla SNF=10 mieści się ona w przedziale od Ycon ≈ 0.62
do Ycon ≈ 0.75 [155].

5.3 Właściwości optyczne ITO

Podobnie jak w rozdziale poświęconym agregatom czarnego węgla poniższy rozdział przedstawia
wykresy opisujące właściwości optyczne tlenku cyny indu dla pola dalekiego. Ponieważ wszystkie
cząsteczki znajdowały się w kontakcie punktowym, w celu przyspieszenia obliczeń, wykorzystano
algorytm T-Matrix. Badany zakres λ obejmuje średni i bliski ultrafiolet, promieniowanie widzialne,
bliską i średnią podczerwień (do długości fali λ = 2µm).

5.3.1 Pojedyncza cząsteczka

Zbadano dwie cząsteczki o różnej wielkości. Pierwsza z nich miała promień rp = 25.00nm, natomiast
objętość drugiej była taka sama, jak objętość agregatu zbudowanego zNp = 50 cząsteczek, mianowicie
rp = 92.10nm. Wykresy przekrojów czynnych w funkcji długości fali λ przedstawiono na Rys. 97.
W obu przypadkach widoczny jest znaczny wzrost absorpcji Cabs w paśmie rezonansu plazmonów
powierzchniowych. Podobnie jak dla czarnego węgla, właściwości rozpraszające mniejszej cząsteczki -
czyli tej o promieniu rp = 25.00nm - są pomijalnie małe. Stają się one wyraźniejsze, w szczególności
w średnim i bliskim ultrafiolecie, dopiero po zwiększeniu objętości geometrii. Do długości fali λ ≈
800nm główną składową ekstynkcji większej cząsteczki o promieniu rp = 92.10nm jest rozpraszanie.
Potwierdza to również wykres na Rys. 98 przedstawiający albedo rozpraszania ω. W obu przypadkach
minimalna wartość ω występuje dla długości fali λ ≈ 950nm. Dla małych cząsteczek rozpraszanie
światła w przód (θ ≈ 0o) jest proporcjonalne do rozpraszania w tył (θ ≈ 180o). Sytuacja zmienia
się po zwiększeniu rp. Dla dużych cząsteczek parametr asymetrii g rośnie, szczególnie w ultrafiolecie
i paśmie promieniowania widzialnego. Diagramy światła rozproszonego przedstawiono na Rys. 99.
Długość padającej fali jest określona jako λ = 1350nm i znajduje się w środku pasma rezonansu
plazmonów powierzchniowych.

Rysunek 97: Przekroje czynne na ekstynkcję Cext, rozpraszanie Csca i absorpcję Cabs dla pojedynczej
cząsteczki tlenku cyny indu o różnym promieniu rp.

5.3.2 Zbiór cząsteczek

Wykres z Rys. 100 przedstawia przekroje czynne na ekstynkcję Cext, rozpraszanie Csca i absorp-
cję Cabs dla geometrii złożonej z Np = 25 cząsteczek o promieniu rp = 25nm, ułożonych wzdłuż
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Rysunek 98: Albedo rozpraszania ω i parametr asymetrii g dla pojedynczej cząsteczki tlenku cyny
indu o różnym promieniu rp.

Rysunek 99: Znormalizowane diagramy światła rozproszonego I(θ) dla spolaryzowanej w różnych
płaszczyznach fali λ = 1350nm padającej na pojedynczą cząsteczkę tlenku cyny indu o różnym
promieniu rp.

trzech osi układu współrzędnych. Kierunek propagacji fali jest równoległy do osi Z, a polaryzacja
jest zgodna z płaszczyzną ZX (polaryzacja HH). Wykres dowodzi, że kształt geometrii (zwłaszcza
w przypadku małych wymiarów fraktalnych, takich jak Df ≈ 1) ma duży wpływ na wartość maksy-
malną przekrojów czynnych. Dla cząsteczek ułożonych wzdłuż osi X występuje ono dla długości fali
λ ≈ 1350nm. W innych przypadkach maksimum jest przesunięte w kierunku dłuższych fal, miano-
wicie λ ≈ 1830nm. Albedo rozpraszania ω dla wszystkich geometrii ponownie osiąga minimum dla
λ ≈ 950nm, co przedstawiono na Rys. 101. Parametr asymetrii g ma największą wartość w przy-
padku cząsteczek ułożonych na osi Z. Diagramy światła rozproszonego dla długości fali λ = 1350nm
widoczne są na Rys. 102.

5.3.3 Agregat cząsteczek

Geometrię zaprojektowano z Np = 50 cząsteczek o promieniu rp = 25nm. Parametry fraktalne były
ustalone jako Df = 1.8 i kf = 1.3. Wykresy przekrojów czynnych dla wyników pojedynczych i uśred-
nionych przedstawione są na Rys. 103. Występują dwa maksima ekstynkcji Cext dla λ ≈ 1350nm
(wartość oczekiwana) oraz λ ≈ 1820nm (podobnie jak w przypadku cząsteczek ułożonych liniowo).
Istnienie więcej niż jednego maksimum było przewidywalne i jest zgodne z wynikami dla modelu
opartego na owalach Cassiniego, przedstawionego na konferencji w Marsylii [153]. Znajdowało się
również w niemal identycznym miejscu [155]. Wprawdzie uśrednianie wyników ma wpływ na wykre-
sy przekrojów czynnych, ale ich ogólny kształt pozostaje bez zmian. Proporcje wartości ekstynkcji
Cext ze strefy II do tych będących na granicach dwóch pierwszych przedziałów są na tyle duże, ze
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Rysunek 100: Przekroje czynne na ekstynkcję Cext, rozpraszanie Csca i absorpcję Cabs dla Np = 25
cząsteczek tlenku cyny indu ułożonych na osiach X, Y i Z.

Rysunek 101: Albedo rozpraszania ω i parametr asymetrii g dla Np = 25 cząsteczek tlenku cyny indu
ułożonych na osiach X, Y i Z.

Rysunek 102: Znormalizowane diagramy światła rozproszonego I(θ) dla długości fali λ = 1350nm,
dla Np = 25 cząsteczek tlenku cyny indu ułożonych na osiach X, Y i Z.

określenie SNF jest możliwe nawet bez stosowania procedury uśredniania wyników. Albedo rozpra-
szania przedstawione jest na Rys. 104. Także w przypadku agregatów fraktalnych wartość minimalna
znajduje się dla długości fali λ ≈ 950nm. Parametr asymetrii g zmniejsza się wraz ze wzrostem λ.
Diagramy światła rozproszonego dla λ = 1350nm widoczne są na Rys. 105. Dowodzą one, że proce-
dura uśredniania wyników ma większy wpływ na polaryzację VV.
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Rysunek 103: Przekroje czynne na ekstynkcję Cext, rozpraszanie Csca i absorpcję Cabs dla agregatu
fraktalnego tlenku cyny indu z uwzględnieniem oraz pominięciem procedury orientacyjnego uśred-
niania wyników.

Rysunek 104: Albedo rozpraszania ω i parametr asymetrii g dla agregatu fraktalnego tlenku cyny
indu z uwzględnieniem oraz pominięciem procedury orientacyjnego uśredniania wyników.

Rysunek 105: Znormalizowane diagramy światła rozproszonego I(θ) dla długości fali λ = 1350nm, dla
agregatu fraktalnego tlenku cyny indu z uwzględnieniem oraz pominięciem procedury orientacyjnego
uśredniania wyników.

5.4 Dokładność metody DDA

Na Rys. 106 przedstawiono względny błąd ekstynkcji δCext w przypadku wykorzystania metody
DDA. Modelowany był proces rozpraszania światła na pojedynczej cząsteczce tlenku cyny indu o
promieniu rp = 25nm. Wyniki porównano do tych uzyskanych za pomocą programu T-Matrix. Od-
ległość między elementami objętościowymi (dipolami) zmieniała się od d = 0.5nm do d = 4.0nm
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z krokiem ∆d = 0.5nm. Do obliczenia polaryzowalności wybrano zestaw równań IGT, który dawał
najlepsze wyniki podczas badań agregatów czarnego węgla. Procedura korekty objętości nie była sto-
sowana ponieważ, jak zostało udowodnione wcześniej, nie prowadzi ona do poprawy jakości wyników
w przypadku geometrii symetrycznych. Z tego samego powodu nie została wykorzystana procedura
uśredniania orientacyjnego. Wykresy dowodzą, że metoda DDA charakteryzuje się małym błędem
dla długości fali do wielkości około λ < 1µm. Duża różnica w wynikach widoczna jest dla pasma
rezonansu plazmonów powierzchniowych występującego dla λ ≈ 1.4µm. W tym obszarze zbyt mała
liczba elementów objętościowych (dipoli) zaniża rzeczywistą wartość ekstynkcji Cext. Wzrost błędu
dla długości fali większej niż λ > 1.4µm spowodowany jest dużą wartością części urojonej zespolonego
współczynnika załamania światła mp. Obliczenia metodą DDA w tym zakresie trwają długo (liczba
iteracji algorytmu może wynieść nawet 100) i są znacznie mniej dokładne. Wykresy czasu trwania
obliczeń numerycznych oraz liczby elementów objętościowych (dipoli) przypadających na cząsteczkę
w zależności od wartości d przedstawiono na Rys. 107. Należy pamiętać, że w przypadku orientacyj-
nego uśredniania wyników przytoczone czasy ulegają zwielokrotnieniu. Co więcej, podczas obliczeń
pod uwagę brane są wszystkie elementy objętościowe (dipole) wchodzące w skład najmniejszego pro-
stopadłościanu otaczającego badaną geometrię. Według niektórych źródeł zestaw równań FCD jest
zalecany dla materiałów o dużej części urojonej zespolonego współczynnika załamania światła mp.
Badania, przedstawione na Rys. 108, dowodzą, że błąd wynikający z wyboru tego zestawu równań
jest większy niż w przypadku IGT, dlatego w dalszej części pracy będzie wykorzystywany drugi z
nich.

Rysunek 106: Względny błąd ekstynkcji δCext metody DDA dla pojedynczej cząsteczki tlenku cyny
indu. Do obliczenia polaryzowalności wykorzystano zestaw równań IGT.

Rysunek 107: Czas obliczeń wykonanych metodą DDA oraz ilość elementów objętościowych (dipoli)
Nd w zależności od odległości między nimi d.

Kolejnym badaniem było sprawdzenie wpływu ilości elementów objętościowych (dipoli) na do-
kładność wyników, uzyskanych za pomocą metody DDA, w przypadku Ycon = 1. Wygenerowano
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Rysunek 108: Względny błąd ekstynkcji δCext metody DDA dla pojedynczej cząsteczki tlenku cyny
indu. Do obliczenia polaryzowalności wykorzystany został zestaw równań FCD.

geometrię, w której skład wchodziły dwie cząsteczki i połączenie cylindryczne. Ponieważ z powodu
braku kontaktu punktowego algorytm T-Matrix nie mógł zostać wykorzystany, wyniki referencyjne
są ustalone dla d = 1.0nm a procedury korekty objętości nie zastosowano. Wyniki, przedstawione
na Rys. 109, uśredniono orientacyjnie. Dowodzą one, że brak odpowiedniej ilości elementów obję-
tościowych (dipoli) zaniża wartości ekstynkcji Cext w okolicy występowania maksimum. Co więcej,
błąd występujący powyżej długości fali λ > 1.4µm jest znacznie mniejszy dla pełnego połączenia,
tj. Ycon = 1. Modelowanie procesu rozpraszania światła na materiałach, w których występuje pasmo
rezonansu plazmonów powierzchniowych jest możliwe, aczkolwiek liczba elementów objętościowych
(dipoli) musi być większa niż w przypadku materiałów nieabsorbujących. Prowadzi to do znacznego
wzrostu czasu trwania obliczeń. W dalszej części pracy odległość między elementami objętościowy-
mi (dipolami) wynosi d = 2.0nm (na pojedynczą cząsteczkę przypada ich około Nd ≈ 8200). Dla
promieni innych niż rp = 25nm jest ona odpowiednio przeliczana w taki sposób, aby ich całkowita
liczba nie uległa zmianie.

Rysunek 109: Względna zmiana ekstynkcji δCext dla pojedynczej cząsteczki tlenku cyny indu dla
dwóch wielkości połączeń międzycząsteczkowych: Ycon = 0 i Ycon = 1; do obliczenia polaryzowalności
wykorzystano zestaw równań IGT.

Do dalszych badań wybrano dwie długości padającej fali. Pierwsza z nich λ2 = 1.0µm zlokalizo-
wana jest blisko punktu minimalnej wartości albedo rozpraszania ω, w pobliżu której wartość Cext
jest niezależna od zmian Ycon. Druga, tj. λ2 = 1.4µm, znajduje się w pobliżu maksymalnej warto-
ści ekstynkcji, będącej wynikiem rezonansu plazmonów powierzchniowych. Nie wynosi ona dokładnie
λ = 1350nm ponieważ błąd metody DDA w tym miejscu jest duży. Przesunięcie punktu pomiarowego
o ∆λ = 50nm powoduje jego znaczne zmniejszenie, co jest widoczne na Rys. 109.
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5.5 Charakterystyka połączeń międzycząsteczkowych

Z powodu bardzo długiego czasu trwania modelowania procesu rozpraszania światła za pomocą me-
tody DDA, badania były w dużej mierze oparte o wyniki już opublikowane [155]. Przykładowo,
czas działania algorytmu dla agregatu fraktalnego zbudowanego z Np = 30 cząsteczek o promieniu
rp = 25nm, dla jednej wartości Ycon, z zastosowaniem procedury uśredniania orientacyjnego wyników,
przy zmianie padającej fali od λ = 800nm do λ = 1600nm z krokiem ∆λ = 50nm, z wykorzysta-
niem jednego rdzenia procesora, wynosił około dziewięciu dni. Na Rys. 110 przedstawione są wyniki
rozpraszania światła dla agregatu referencyjnego zbudowanego z Np = 20 cząsteczek o promieniu
rp = 10nm, rp = 25nm i rp = 40nm. Wymiar oraz współczynnik fraktalny wynosiły odpowiednio
Df = 1.8 i kf = 1.3. Parametry symulacyjne były takie same jak w poprzednim przypadku, tj. długość
fali zmieniała się od λ = 0.8µm do λ = 1.6µm z krokiem ∆λ = 50nm, a wyniki zostały uśrednio-
ne orientacyjnie. Wykresy dowodzą, że bez względu na wartość rp ich kształt pozostaje niezmienny.
Wartość ekstynkcji Cext dla długości fali λ1 = 1µm jest niezależna od Ycon. W przypadku λ2 = 1.4µm
maleje ona monotonicznie wraz ze wzrostem wielkości połączeń międzycząsteczkowych Ycon. Rys. 111
został opracowany na podstawie przytoczonej wcześniej pracy [155] i przedstawia wartość maksymal-
ną i minimalną SNF w funkcji wielkości połączeń międzycząsteczkowych dla wszystkich badanych
geometrii. Dodatkowo, zamieszczone na nim zostały wyniki dla agregatu referencyjnego, wygene-
rowanego na potrzeby niniejszej pracy, złożonego z Np = 20 cząsteczek o wielkości rp = 25nm
(Rys. 110), które mieszczą się w wyznaczonym przedziale. Rys. 112 przedstawia wartości SNF dla
dwóch wielkości połączeń międzycząsteczkowych, mianowicie Ycon = 0 i Ycon = 1, dla dziewięciu
badanych geometrii o parametrach morfologicznych opisanych w Tab. 10 [155]. Wyniki dowodzą, że
zachowanie funkcji SNF jest niezależne od kształtu agregatu, a jej osłabienie w przypadku zmiany
z Ycon = 0 na Ycon = 1 jest w przybliżeniu dwukrotne.

Rysunek 110: Względna zmiana ekstynkcji δCext spowodowana zmianą wielkości połączeń między-
cząsteczkowych Ycon dla agregatów fraktalnych tlenku cyny indu o wielkości Np = 20.

W przypadku zmiany współczynnika przenikania cząsteczek Cov, aby zaoszczędzić czas, wyniki,
przedstawione na Rys. 113, Rys. 114 i Rys. 115 nie zostały uśrednione orientacyjnie. Dowodzą one, że
zmiana Cov ma pomijalnie mały wpływ na wartość ekstynkcji Cext w okolicy długości fali określonej
jako λ ≈ 1µm i, podobnie jak w przypadku Ycon, może ona zostać uznana za wielkość referencyjną. Na
kształt funkcji w strefie II w dużym stopniu mają wpływ parametry morfologiczne badanej geometrii,
a monotoniczny spadek wartości ekstynkcji Cext w pobliżu długości fali λ ≈ 1.4µm, spowodowany
wzrostem Cov, występuje dla względnie małych połączeń.
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Rysunek 111: Wartość SNF w funkcji wielkości połączeń międzycząsteczkowych Ycon [155].

Rysunek 112: Wartości SNF dla dwóch wielkości połączeń międzycząsteczkowych dla dziewięciu
badanych geometrii o parametrach morfologicznych opisanych w Tab. 10.

Tabela 10: Parametry morfologiczne badanych geometrii [155]. W każdym przypadku parametry
fraktalne wynosiły Df = 1.8 i kf = 1.3.

Numer geometrii Liczba cząsteczek Promień cząsteczek
1 Np = 5 rp = 10nm
2 Np = 5 rp = 25nm
3 Np = 5 rp = 40nm
4 Np = 10 rp = 10nm
5 Np = 10 rp = 25nm
6 Np = 10 rp = 40nm
7 Np = 25 rp = 10nm
8 Np = 25 rp = 25nm
9 Np = 25 rp = 40nm
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Rysunek 113: Względna zmiana ekstynkcji δCext spowodowana wzrostem przenikania cząsteczek Cov
dla agregatów fraktalnych tlenku cyny indu o wielkości Np = 10.

Rysunek 114: Względna zmiana ekstynkcji δCext spowodowana wzrostem przenikania cząsteczek Cov
dla agregatów fraktalnych tlenku cyny indu o wielkości Np = 20.

Rysunek 115: Względna zmiana ekstynkcji δCext spowodowana wzrostem przenikania cząsteczek Cov
dla agregatów fraktalnych tlenku cyny indu o wielkości Np = 30.
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6 PODSUMOWANIE PRACY

W pracy przedstawiono liczne algorytmy generacji modeli agregatów fraktalnych, a także pomiaru
ich parametrów morfologicznych. Bazują one na stosowanych dotychczas modelach procesu agregacji,
takich jak: BA (ang. Ballistic Aggregation), BCA (ang. Ballistic Cluster Aggregation), DLA (ang.
Diffusion Limited Aggregation), DLCA (ang. Diffusion Limited Cluster Aggregation), RLA (ang.
Reaction Limited Aggregation) oraz RLCA (ang. Reaction Limited Cluster Aggregation). Ponadto
zaprojektowano algorytmy PC (ang. Particle-Cluster) i CC (ang. Cluster-Cluster) oparte o rozwiąza-
nie Filippova, umożliwiające dostrojenie parametrów morfologicznych modeli agregatów fraktalnych.
Ponieważ element losowości jest ograniczony do niezbędnego minimum mogą one być nawet o trzy
rzędy szybsze od ich powszechnie wykorzystywanych odpowiedników. Testy ich wydajności i do-
kładności opublikowano w międzynarodowym czasopiśmie naukowym [107]. Wszystkie algorytmy
generacyjne gwarantują ułożenie cząsteczek w idealnym kontakcie punktowym. Co więcej, modelo-
wany proces agregacji może zachodzić w przestrzeni dwu lub trójwymiarowej, a powstałe geometrie
mogą składać się nawet z pięciu typów cząsteczek opisanych indywidualnym numerem zespolonego
współczynnika załamania światła i log-normalnym rozkładem wielkości.

Dla potrzeb pełnego odtworzenia skomplikowanych struktur rzeczywistych agregatów fraktalnych,
stworzono autorskie algorytmy pozwalające na dalszą modyfikację wygenerowanych modeli. Oprócz
podstawowych operacji, takich jak zmiana pozycji i wielkości cząsteczek, możliwe jest wprowadzenie
dowolnej liczby zewnętrznych (lub wewnętrznych) warstw o określonej wartości zespolonego współ-
czynnika załamania światła i rozkładzie wielkości. Przewidziano też możliwość zmiany sferycznego
modelu cząsteczki16. Aby uwzględnić zaawansowane połączenia międzycząsteczkowe, wprowadzono
dwa niezależne od siebie parametry, mianowicie Cov oraz Ycon. Pierwszy z nich modeluje ogół zjawisk
polegających na zbliżaniu się do siebie środków cząsteczek. Drugi opisuje zjawiska polegające na
przeniesieniu masy cząsteczek do punktu ich styku [99]. Ich zmiana może być związana z automa-
tycznym dopasowaniem objętości geometrii, aczkolwiek ostateczna decyzja należy do użytkownika.
Przytoczone modyfikacje umożliwiają tworzenie znacznie bardziej zaawansowanych modeli niż do-
tychczas, przykładowo troposferycznych cząsteczek sadzy oraz pozwalają na modelowania procesu
spiekania.

Algorytmy pomiaru parametrów morfologicznych modeli agregatów fraktalnych pozwalają na
kontrolę ich jakości. Oprócz podstawowych wielkości, takich jak średnica geometrii, liczba i rozkład
wielkości cząsteczek wchodzących w jego skład, możliwe jest określenie jego promienia bezwładności,
poziomu przenikania cząsteczek czy właściwości fraktalnych określonych na podstawie metody pudeł-
kowej, analizy funkcji korelacji par cząsteczek lub równania fraktalnego. Badane mogą być również
modele agregatów stworzone innymi algorytmami pod warunkiem, że zapisane są w jednym z popular-
nych formatów, przykładowo pliki wejściowe programów T-Matrix, DDScat, GMM (ang. Generalized
Multiparticle Mie-solution). Co więcej, algorytmy umożliwiają badanie parametrów morfologicznych
agregatów przedstawionych na dwuwymiarowych obrazach mikroskopowych [137].

Aby wykorzystać algorytm modelujący proces rozpraszania światła oparty na metodzie DDA
(ang. Discrete Dipole Approximation) niezbędna jest siatka elementów objętościowych (dipoli) wier-
nie odwzorowująca badaną geometrię. Wprawdzie większość programów - przykładowo ADDA (ang.
Amsterdam DDA) lub DDScat - ma wbudowany generator takich siatek, jednak może on zostać
zastosowany wyłącznie w przypadku prostych modeli agregatów fraktalnych. Co więcej, parametry
generacji mogą się różnić w zależności od wykorzystywanego programu. Z tych powodów opracowa-
no autorski, dokładny i szybki algorytm tworzenia siatek elementów objętościowych (dipoli) o ściśle
określonych parametrach, wliczając w to możliwość stosowania procedury korekty objętości. Jest on
zgodny z każdą, dowolnie skomplikowaną, geometrią będącą wynikiem działania powyżej opisanych
algorytmów. Ponadto istnieje możliwość stworzenia trójwymiarowych modeli agregatów fraktalnych,
mających zastosowanie przy wizualizacji lub jako plik wejściowy alternatywnych programów mode-
lujących proces rozpraszania światła, przykładowo SCUFF-EM.

Ostatnią grupą są algorytmy umożliwiające automatyzację modelowania procesu rozpraszania

16Na dzień dzisiejszy można wybrać elipsoidę, prostopadłościan, czworościan oraz ośmiościan.
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światła z wykorzystaniem różnych programów, takich jak T-Matrix, DDScat, ADDA, GMM (ang.
Generalized Multiparticle Mie-solution) etc. oraz przetwarzania i normalizacji ich wyników. Mini-
malizują one liczbę błędów powstałych na skutek podania nieprawidłowych danych wejściowych,
upraszczają tworzenie wykresów i drastycznie zmniejszają czas trwania badań.

Wszystkie stworzone algorytmy są konsekwentnie modernizowane i mają zastosowanie w innych
badaniach, polegających na modelowaniu procesu rozpraszania światła na agregatach fraktalnych,
również tych znacznie wykraczających poza zakres niniejszej pracy.

Początkowe badania poświęcone był związkom sadzy. Z powodu ich dużej emisji oraz wciąż nie do
końca poznanego wpływu na zmiany klimatyczne i zdrowie człowieka są one obiektem zainteresowań
wielu jednostek naukowych na całym świecie. W celu ich lepszego poznania wymagane są bardzo
dokładne modele matematyczne. Z powodu ich powszechności nawet różnica jednego procenta w
określaniu wartości, przykładowo przekroju czynnego na absorpcję, może prowadzić do błędnych
wniosków.

Błąd metody DDA trudno przewidzieć a priori. Warunki symulacyjne, które należy spełnić żeby
był on minimalny są zaleceniami odnoszącymi się zwykle do materiałów o niewielkiej części urojo-
nej zespolonego współczynnika załamania światła. Z tego powodu przed rozpoczęciem modelowania
procesu rozpraszania światła na silnie absorbujących związkach czarnego węgla, wymagana jest znajo-
mość optymalnych parametrów symulacyjnych, gwarantujących wykonanie precyzyjnych i możliwie
szybkich obliczeń. Efekty pracy polegającej na ich określeniu opublikowano w międzynarodowym
czasopiśmie naukowym i zaprezentowano na międzynarodowej konferencji naukowej [139, 140, 141].

Wraz z upływem czasu agregaty czarnego węgla występujące w atmosferze ulegają restruktu-
ryzacji, co nie pozostaje bez wpływu na ich właściwości optyczne. Opublikowane w międzynaro-
dowym czasopiśmie naukowym wyniki przeprowadzonego badania pozwalają na oszacowanie tych
zmian [135]. Przedstawiają one analizę wrażliwości modeli agregatów fraktalnych i omawiają wpływ
każdego parametru morfologicznego na uzyskane wyniki rozpraszania światła. Ponadto, modele agre-
gatów fraktalnych porównano z obrazami TEM (ang. Transmission Electron Microscopy) i wynikami
metody WALS (ang. Wide-Angle Light Scattering), co udowodniło poprawność stworzonych algoryt-
mów.

Parametry optyczne agregatów czarnego węgla zmieniają się pod wpływem interakcji z materia-
łem organicznym i nieorganicznym. Zmiany te, zachodzące podczas życia agregatów w atmosferze,
omówiono na międzynarodowej konferencji naukowej [141]. Na potrzeby badania stworzono modele
zaawansowanych związków sadzy, których parametry morfologiczne dobrano na podstawie analizy ob-
razów uzyskanych metodą ET (ang. Electron Tomography). Składały się one z centralnego agregatu
czarnego węgla, siarczanów i zewnętrznej warstwy kwasów organicznych. Polidyspersyjne cząsteczki
miały kształt elipsoidalny i występowały między nimi połączenia modelujące przepływ masy w kie-
runku punktu ich styku. Badania dowiodły, że algorytmy generacji i modyfikacji modeli agregatów
fraktalnych mogą być zastosowane do niemal każdej geometrii.

Wpływ różnego rodzaju połączeń międzycząsteczkowych na właściwości optyczne agregatów frak-
talnych opisano w rozdziale książki, opublikowano w międzynarodowym czasopiśmie naukowym i
przedstawiono zarówno na krajowej jak i międzynarodowej konferencji naukowej [82, 59, 138, 140].
Wyniki dowodzą, że nie jest on pomijalnie mały i połączenia międzycząsteczkowe powinny być
uwzględnione w procesie tworzenia modeli agregatów fraktalnych. Określają one również, jakich błę-
dów w obliczeniach należy się spodziewać w przypadku ułożenia cząsteczek wyłącznie w kontakcie
punktowym.

Na potrzeby badań przedstawionych w niniejszej pracy wygenerowano rodzinę modeli agregatów
fraktalnych czarnego węgla o różnych parametrach morfologicznych. Opisano wpływ połączeń mię-
dzycząsteczkowych na ich właściwości optyczne. Połączenia modelujące proces transferu masy do
punktu styku cząsteczek mogą zmienić wartość współczynnika ekstynkcji o kilkanaście procent, co
jest szczególnie widoczne dla dłuższych fal. Zmiany te są niezależne od kształtu agregatu, dlatego
wielkość tych połączeń może być określona na podstawie pomiarów ekstynkcji dla, np. λ = 632.8nm.
W tym celu wymagana jest znajomość wartości referencyjnej ekstynkcji dla kontaktu punktowego.
Połączenia modelujące zmianę odległości środków cząsteczek również nie pozostają bez wpływu na
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omawiany parametr. Tym razem długość fali, dla której występuje jej największe wzmocnienie jest
zależna od całkowitej masy agregatu. Jeżeli jest ona znana, wielkość tych połączeń może być aproksy-
mowana na podstawie wykresów zawartych w pracy. Ponadto, drugi typ połączeń ma silny wpływ na
kierunek rozpraszania światła. W każdym przypadku jego zwiększenie było bezpośrednio związane ze
wzmocnieniem rozpraszania w tył. Zależność ta nie była zauważalna przy zmianie wielkości połączeń
pierwszego typu.

Na potrzeby pracy stworzono precyzyjne algorytmy generacji i modyfikacji realistycznych związ-
ków sadzy występujących w troposferze. Ponadto, określono optymalne parametry pracy metody
DDA, gwarantujące dokładne i szybkie obliczenia. Ponieważ określono zmiany właściwości optycz-
nych związków sadzy mogące wystąpić podczas czasu ich życia to wszystkie otrzymane wyniki zostaną
wykorzystane w dalszych badaniach polegających na określeniu wpływu omawianych związków na
zmiany klimatyczne. Aktualnym projektem jest modyfikacja metody DDA do badania bardzo dużych,
złożonych nawet z kilkudziesięciu tysięcy cząsteczek agregatów czarnego węgla.

Drugi etap pracy poświęcono materiałom, w których występuje zjawisko rezonansu plazmonów
powierzchniowych, takich jak złoto, srebro, czy tlenek cyny indu. Okazało się, że wielkość połączeń
międzycząsteczkowych ma bardzo duży wpływ na wartość przekroju czynnego na ekstynkcję i może
być określana na jego podstawie.

Jedno z badań, którego efekty przedstawiono na międzynarodowej konferencji naukowej, dotyczy-
ło wpływu połączenia między dwiema cząsteczkami złota na ich właściwości optyczne [151]. Podobnie
jak poprzednio, udowodniono, że sposób połączenia nie może być pominięty w modelach agregatów
fraktalnych. Innym badaniem, również zaprezentowanym na międzynarodowej konferencji nauko-
wej, było przedstawienie sposobu modyfikacji pasma rezonansu plazmonów powierzchniowych oraz
wartości współczynnika ekstynkcji w materiałach kompozytowych będących połączeniem dwutlen-
ku tytanu z metalami szlachetnymi [80]. Wyniki badań mogą być w przyszłości wykorzystane do
ulepszenia właściwości powszechnie wykorzystywanych paneli fotowoltaicznych.

Wpływ połączeń międzycząsteczkowych występujących w agregatach tlenku cyny indu opubliko-
wano w międzynarodowym czasopiśmie naukowym i przedstawiony na międzynarodowej konferencji
naukowej [155, 146]. Wykres wartości ekstynkcji w zależności od długości fali podzielono na trzy prze-
działy, które mają zastosowanie w przypadku geometrii o dowolnych parametrach morfologicznych.
W pierwszym z nich dominujące jest rozpraszanie, w drugim występuje maksimum wartości eks-
tynkcji, które można kontrolować poprzez zmianę wielkości połączeń międzycząsteczkowych. Trzeci
zakres wprawdzie umożliwia aproksymację wielkości połączeń międzycząsteczkowych, ale jednocze-
śnie określa granice możliwości wykorzystania metody DDA przy dostępnych zasobach komputero-
wych. Określenie wielkości połączeń może opierać się o analizę części pasma elektromagnetycznego
występującego w drugim przedziale. Udało się jednak znacznie uprościć tą technikę i wykorzystać w
tym celu wyłącznie pomiary ekstynkcji dla dwóch długości fali. Przytoczone osiągnięcie w znaczący
sposób redukuje koszt stworzenia stanowiska pomiarowego. Zaproponowano nową miarę, mianowicie
SNF (Spectral Neck Factor) szacowania wartości badanego współczynnika. Co ważne, nie jest wy-
magana znajomość parametrów początkowych, jak miało to miejsce w przypadku związków sadzy,
ale pomiary mogą być przeprowadzone na agregatach dowolnego pochodzenia, bez względu na czas
ich życia.

Z powodu bardzo długiego czasu działania metody DDA dla materiałów charakteryzujących się
bardzo dużą absorpcją, na potrzeby pracy nie przeprowadzono porównywalnie szczegółowych analiz,
jak miało to miejsce w przypadku związków sadzy. Utworzono nowe geometrie o różnych parametrach
morfologicznych i udowodniono, że pomiary bazujące na współczynniku SNF mają zastosowanie dla
różnych geometrii, również tych nieuwzględnionych w opublikowanych pracach. Dodatkowo, określono
błąd metody DDA i jej optymalne ustawienia dla agregatów tlenku cyny indu. Prowadzi to do
przyspieszenia i zwiększenia dokładności obliczeń numerycznych. Zbadano również wpływ połączeń
modelujących zmianę odległości środków cząsteczek. W tym przypadku wartość ekstynkcji maleje
liniowo dla małych połączeń i może być aproksymowana na podstawie wykresów zamieszczonych w
pracy.
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