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Wstęp
Sympozjum Techniki Laserowej jest cykliczną konferencją naukową organizowaną od
1984 r. Organizatorami dotychczasowych sympozjów były: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
(Toruń, 1984); Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, dawniej Politechnika
Szczecińska (Szczecin, 1987 i Świnoujście, do 2012), Instytut Optoelektroniki Wojskowej
Akademii Technicznej ( Jastarnia, 2016 )
Organizatorem XII Sympozjum Techniki Laserowej 2018 jest ponownie IOE WAT,
a współorganizatorami Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska i Uniwersytet
Warszawski. Głównym celem sympozjum jest wymiana informacji i upowszechnianie wiedzy
naukowo-technicznej z obszarów techniki laserowej i optoelektroniki. W sympozjum biorą
udział przedstawiciele czołowych ośrodków akademickich, instytutów badawczych oraz
szerokie grono wytwórców i użytkowników techniki laserowej. Przewodniczącym Komitetu
Naukowego XII Sympozjum Techniki Laserowej został prof. dr hab. inż. Jan Jabczyński WAT,
a funkcje wice-przewodniczących pełnią profesorowie: Krzysztof Abramski PWr; Michał
Malinowski PW oraz Czesław Radzewicz UW. Komitet Honorowy XII STL tworzą znakomici
nestorzy techniki laserowej w Polsce, profesorowie: Z. Puzewicz , W. Woliński, Z. Jankiewicz,
R. Jóźwicki, A. Padzik-Graczyk i B. Mroziewicz.
Sympozjum otwiera wykład poświęcony pamięci, zmarłego w tym roku, prof.
Zbigniewa Puzewicza, który w latach 60-tych pełnił funkcję kierownika Katedry Podstaw
Radiotechniki Wydziału Elektroradiotechnicznego WAT, w której 20 sierpnia 1963r.
uruchomiono pierwszy w Polsce laser.
XII Sympozjum STL 2018 podsumowuje osiągnięcia badawcze i techniczne w kraju
w latach 2017-2018. Tematyka STL jest tradycyjnie podzielona na dwa obszary – badania
i rozwój laserów i systemów laserowych oraz zastosowania laserów. Obszary te obejmują
następujące zagadnienia:
• Rozwój Techniki Laserowej: źródła laserowe UV-VIS-IR, lasery pikosekundowe
i femtosekundowe, lasery i wzmacniacze światłowodowe, lasery półprzewodnikowe, lasery
wielkiej mocy i/lub wielkiej energii oraz ich zastosowania oraz nowe materiały i komponenty
laserowe.
• Zastosowania Techniki Laserowej: techniki pomiarowe, metrologia, zastosowania
badawcze i militarne, monitoring i ochrona środowiska naturalnego, teledetekcja substancji
śladowych, przemysł, obróbka materiałów oraz inżynieria materiałowa.
Partnerami i sponsorami XII Sympozjum Techniki Laserowej są PCO S.A., CRW Telesystem
Mesko i Vigo System S.A.
Dyrektor Instytutu Optoelektroniki
Wojskowej Akademii Technicznej
płk dr inż. Krzysztof Kopczyński
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/ Department of Electronics and Nanoengineering, Aalto University /
grafenowym
Northwestern Polytechnical University / QTF Centre of Excellence,
Department of Applied Physics, Aalto University

W3_1

14.10 - 14.30

J. Bogusławski, Y. Wang, H. Xue,
A. Hudzikowski, J. Sotor, Z. Sun

W3_2

14.30 - 14.50

M. Nejbauer, Y. Stepanenko,
T. Kardaś, M. Laskownicki,
B. Białkowski

Całkowicie światłowodowy laser
femtosekundowy o wysokiej energii impulsu

W3_3

14.50 - 15.10

M. Pawliszewska, T. Martynkien,
A. Przewłoka, J. Sotor

Holmowe lasery światłowodowe z pasywną
synchronizacją modów

W3_4

15.10 - 15.30

G. Soboń, J. Sotor, T. Martynkien,
K. Tarnowski, K. Poturaj, M. Makara,
P. Mergo, M. Dłubek

Szeroko przestrajalne źródła impulsów
femtosekundowych wykorzystujące
światłowody nieliniowe o kształtowanych
charakterystykach dyspersyjnych

W3_5

15.30 - 15.50

M. Kowalczyk, X. Zhang, X. Mateos,
Laser Yb:CNGS z pasywną synchronizacją
Z. Wang, X. Xu, P. Loiko, Y. J. Cho,
modów na bazie zwierciadła SESAM oraz
F. Rotermund, U. Griebner, V. Petrov,
grafenu
J. Sotor

16.10 - 17.30

Fluence Sp. z o.o. / Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Grupa Elektroniki Laserowej i Światłowodowej, Wydział Elektroniki,
Politechnika Wrocławska / Katedra Optyki i Fotoniki, Wydział
Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska / Instytut
Technologii Materiałów Elektronicznych
Grupa Elektroniki Laserowej i Światłowodowej, Wydział Elektroniki,
Politechnika Wrocławska /
2Katedra Optyki i Fotoniki, Wydział Podstawowych Problemów Techniki,
Politechnika Wrocławska / Pracowania Technologii Światłowodów,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej / FIBRAIN Sp. z o.o.
Grupa Elektroniki Laserowej i Światłowodowej, Wydział Elektroniki,
Politechnika Wrocławska / Max Born Institute for Nonlinear Optics and
Short Pulse Spectroscopy / Universitat Rovira i Virgili, Department Química
Física i Inorgànica / State Key Laboratory of Crystal Materials, Shandong
University / ITMO University / Department of Energy Systems Research,
Ajou University / Department of Physics, KAIST

SYSTEMY LASEROWE W BADANIACH NAUKOWYCH

W4_1

16.10 - 16.30

P. Wachulak, M. Duda, A. Bartnik,
A. Sarzyński, Ł. Węgrzyński, T. Fok,
H. Fiedorowicz

W4_2

16.30 - 16.50

A. Bartnik, P. Wachulak, J. Czwartos,
W. Skrzeczanowski, J. Kostecki,
T. Fok, H. Fiedorowicz

W4_3

16.50 - 17.10

Ł. Węgrzyński, A. Bartnik, T. Fok,
K. Janulewicz, P. Wachulak,
H. Fiedorowicz

W4_4

17.10 - 17.30

G. Dudzik, K. Krzempek,
K. M. Abramski

17.45 - 19.45

Grupa Elektroniki Laserowej i Światłowodowej, Politechnika Wrocławska

Instytut Optoelektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna / Faculty of
Rentgenowska spektroskopia absorpcyjna
Nuclear Sciences and Physical Engineering, Czech Technical University in
NEXAFS z użyciem laserowo-plazmowego źródła
Prague
miękkiego promieniowania rentgenowskiego
Badania plazmy niskotemperaturowej
indukowanej promieniowaniem laserowoplazmowych źródeł EUV
Urządzenie do wytwarzania impulsowych tarcz
klasterowych oraz aerozolowych na potrzeby
badań oddziaływania impulsów laserowych z
materią
Kontrola częstotliwości monolitycznego lasera
na ciele stałym Nd:YVO4/YVO4/Er:Glass
indukowana efektem fototermicznym

Instytut Optoelektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna

Instytut Optoelektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna

Wydział Elektroniki, Politechnika Wrocławska

SESJA PLAKATOWA

12 | Instytut Optoelektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna

Harmonogram referatów STL 2018 – środa, 26.09.2018
Środa

Nr

Lista autorów

8.30 - 10.10
S1_1

8.30 - 8.50

S1_2

8.50 - 9.10

S1_3

9.10 - 9.30

S1_4

9.30 - 9.50

S1_5

9.50 - 10.10

Tytuł

Afiliacja

LASEROWE OŚRODKI CZYNNE
K.Anders, P. Bortnowski,
M. Wąsowski, K. Markowski,
T. Osuch, P. Mergo, R. Piramidowicz
R. Jadach, M. Leśniak, M. Sitarz,
M. Kochanowicz, J. Żmojda,
A. Baranowska, P. Miluski, J. Dorosz,
J. Pisarska, W. Pisarski, D. Dorosz
M. Kochanowicz, J. Żmojda,
A. Baranowska, T. Ragiń, P. Miluski,
A. Zając, J. Dorosz, W. Pisarski,
D. Dorosz

Polskie światłowody aktywne do zastosowań
w układach laserowych

Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej /
Instytut Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej / Wydział
Fizyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Właściwości spektroskopowe szkieł
germanianowych domieszkowanych
lantanowcami

Akademia Górniczo-Hutnicza / Politechnika Białostocka / Uniwersystet
Śląski

Właściwości spektroskopowe szkieł i
Politechnika Białostocka / Uniwersystet Śląski / Akademia Górniczoświatłowodów współdomieszkowanych jonami
Hutnicza
pierwiastków ziem rzadkich

Kompozyty polimerowe aktywowane jonami
A. Jusza, L. Lipińska, M. Gil, P. Mergo,
prazeodymu do zastosowań w źródłach światła
R. Piramidowicz
białego
P. Miluski, M. Kochanowicz,
Transfer energii w światłowodach
J. Żmojda, A. Baranowska, T. Ragiń,
polimerowych współdomieszkowanych
A. Zając, J. Dorosz, W. Pisarski,
związkami luminescencyjnymi
D. Dorosz

10.30 - 12.20

Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki, Politechnika Warszawska /
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych / Wydział Chemii,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Politechnika Białostocka / Uniwersystet Śląski / Akademia GórniczoHutnicza,

LASERY PÓŁPRZEWODNIKOWE - I
W. Nakwaski, S. Grzempa,
T. Czyszanoski
J. Muszalski, A. Broda, A. Kuźmicz,
A. Wójcik-Jedlińska, I. Sankowska
A. Broda, A. Wójcik-Jedlińska,
M. Wasiak, M. Więckowska,
I. Sankowska, J. Muszalski

Kwantowy laser kaskadowy o emisji
powierzchniowej (QC-VCSEL)
Półprzewodnikowe lasery dyskowe - od VCSEL
przez VECSEL do MECSEL
Nowe konstrukcje i szerokie strojenie
spektralne półprzewodnikowych laserów
dyskowych
Emitted beam stabilization in junction plane by
lateral periodic structure in laser diodes
emitting at 980 nm

S2_1

10.30 - 11.00

S2_2

11.00 - 11.20

S2_3

11.20 - 11.40

S2_4

11.40 - 12.00

A. Maląg, M. Teodorczyk,
E. Dąbrowska, G. Sobczak

S2_5

12.00 - 12.20

K. Pierściński, D. Pierścińska,
A. Kuźmicz, G. Sobczak,
K. Chmielewski, M. Płuska,
A. Czerwiński, M. Bugajski

Dwusekcyjne lasery kaskadowe na zakres
średniej podczerwieni

12.40 - 14.00

Instytut Fizyki, Politechnika Łódzka
Instytut Technologii Elektronowej
Instytut Technologii Elektronowej /Instytut Fizyki, Politechnika Łódzka
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych / Instytut Technologii
Elektronowej

Instytut Technologii Elektronowej

LASERY PÓŁPRZEWODNIKOWE - II

S3_1

12.40 - 13.00

R. P. Sarzała, P. Śpiewak, M. Wasiak

Wpływ parametrów konstrukcyjnomateriałowych na osiągi azotkowego lasera
VCSEL

S3_2

13.00 - 13.20

P. Śpiewak, M. Gębksi, M. Wasiak

Wpływ parametrów gónego zwierciadła BDR na
Instytut Fizyki, Politechnika Łódzka
parametry pracy arsenkowych laserów VCSEL

S3_3

13.20 - 13.40

B. Janaszek, M. Kieliszczyk,
A. Tyszka-Zawadzka, P. Szczepański

Analiza właściwości generacyjnych laserów
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej /
DBR opartych na hiperkryształach fotonicznych Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy

S3_4

13.40 - 14.00

S. Sujecki, Ł. Sójka, T. Benson ,
A. Seddon, O. Henderson-Sapir,
A. Malouf, D. Ottaway

Analiza numeryczna laserów światłowodowych
Politechnika Wrocławska / The University of Nottingham,
metodą linii oraz metodą charakterystyk

K.Kopczyński, J. Jabczyński,
Z. Mierczyk

Laserowe Systemy Broni Skierowanej Energii

Instytut Optoelektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna
Politechnika Świętokrzyska, WMiBM, CLTM

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej / Wojskowa
Akademia Techniczna, Instytut Optoelektroniki

15.00 - 16.30
S4_1

15.00 - 15.30

Instytut Fizyki, Politechnika Łódzka

ZASTOSOWANIA LASERÓW - I

S4_2

15.30 - 15.50

B. Antoszewski, H.Danielewski

Właściwości napoin przestrzennych
wytwarzanych z wykorzystaniem lasera i drutu
jako materiału pomocniczego

S4_3

15.50 - 16.10

D. Kuczyńska, H. Garbacz,
R. Ostrowski, M. Strzelec, A. Rycyk

Laserowa, periodyczna, interferencyjna
modyfikacja tytanu w warunkach istotnych
nierówności powierzchni po obróbce wstępnej

S4_4

16.10 - 16.30

P. Kurp, Z. Mucha, G. Witkowski

Koncepcja i badania eksperymentalne
kształtowania elementów cienkościennych przy
Politechnika Świętokrzyska,WMiBM, CLTM
pomocy hybrydowej metody laserowomechanicznej

16.50 - 18.00

ZASTOSOWANIA LASERÓW - II
Katedra Inżynierii Powierzchni i Analiz Materiałów, Wydział Inżynierii
Metali i Informatyki Przemysłowej, Akademia Górniczo – Hutnicza /
Katedra Elektroniki, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji,
Akademia Górniczo – Hutnicza /Instytut Optoelektroniki, Zakład Techniki
Laserowej, Wojskowa Akademia Techniczna / Instytut Fizyki Jądrowej PAN

S5_1

16.50 - 17.20

J. Kusiński, O.Czyż, A. Radziszewska, Modyfikacja struktury i właściwości taśm
T.Stobiecki, R. Ostrowski, M. Strzelec, amorficznych FeSiB za pomocą impulsowego
M. Kąc
laserowego nagrzewania interferencyjnego

S5_2

17.20 - 17.40

Z. Mucha, K. Mulczyk, P. Kurp

Metoda analityczna wyznaczania linii ugięcia
belki zamocowanej jednostronnie pod
działaniem wiązki laserowej wspomaganej
mechanicznie

S5_3

17.40 - 18.00

M. Walczak, R. Udovytska, J. Jung,
R. Pawlak, Z. Klusek, M. Lebioda,
P. Kula

Zakład Inżynierii Materiałowej i Systemów Pomiarowych, Politechnika
Usuwanie warstw grafenu z wybranych podłoży Łódzka / Katedra Fizyki Molekularnej, Politechnika Łódzka / Wydział Fizyki i
metodą ablacji laserowej
Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Łódzki / Instytut Inżynierii
Materiałowej, Politechnika Łódzka

S5_4

18.00 - 18.20

M. Krawczak

Wojskowe zastosowania systemów laserowych PCO S.A.

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Wydział Mechatroniki i Budowy
Maszyn,
Centrum Laserowych Technologii Metali
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Harmonogram referatów STL 2018 – czwartek, 27.09.2018
Czwartek

Nr

Lista autorów

Tytuł

Afiliacja

POMIARY OPTOELEKTRONICZNE - I

9.30 - 11.20
9.30 - 10.00

K. Krzempek

Nowe aspekty laserowej detekcji gazów

Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki, Grupa Elektroniki
Laserowej i Światłowodowej

C1_2

10.00 - 10.20

A. Cygan, P. Wcisło, S. Wójtewicz,
G. Kowzan, M. Zaborowski,
D. Charczun, K. Bielska,
R. S. Trawiński, R. Ciuryło,
P. Masłowski, D. Lisak

Referencyjna spektroskopia molekularna we
wnęce optycznej

Instytut Fizyki, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

C1_3

10.20 - 10.40

M. Winkowski, T. Stacewicz

C1_4

10.40 - 11.00

A. Hudzikowski, A. Głuszek,
K. M. Abramski, J. Sotor

C1_5

11.00 - 11.20

M. A. Popenda, H. I. Stawska,
M. Syperek, A. F. Kosolapov,
A. N. Kolyadin, E. Bereś-Pawlik

C1_1

Precyzyjny wzmacniacz napięciowy do
zastosowań w laserowej spektroskopii
fotoakustycznej QEPAS
Projektowanie komórek wieloprzejściowych
i wnęk optycznych z wykorzystaniem
algorytmów genetycznych
Czujnik fluorescencji wielofotonowej oparty
o pojedynczy światłowód antyrezonansowy
o pustym rdzeniu

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

Grupa Elektroniki Laserowej i Światłowodowej, Politechnika Wrocławska
Katedra Telekomunikacji i Teleinformatyki, Politechnika Wrocławska /
Laboratorium Spektroskopii Optycznej Nanostruktur, Katedra Fizyki
Eksperymentalnej, Politechnika Wrocławska / Fiber Optics Research
Center, Rosyjska Akademia Nauk

ZASTOSOWANIA LASERÓW - III

11.40 - 13.00

Technika laserowa i optoelektronika w ramach
Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Optoelektroniki / Akademia
mobilnego laboratorium konserwacji
Sztuk Pięknych w Warszawie, Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i
i zabezpieczenia dzieł sztuki i obiektów
Restauracji Dzieł Sztuki,
zabytkowych w sytuacjach kryzysowych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Technicznych
Laserowa mikroobróbka materiałów
/ Uniwersytet Wileński, Wydział Fizyki, Katedra Elektroniki Kwantowej,
biomedycznych
Centrum Technik Laserowych

C2_1

11.40 - 12.00

R. Ostrowski, A. Koss, M. Strzelec,
P. Zambrzycki, R. Tusznio

C2_2

12.00 - 12.20

A. Bień, V. Sirukaitis, A. Górecki

C2_3

12.20 - 12.40

N. Malinowska, Z. Domagała,
E. Bereś-Pawlik

Czujnik światłowodowy do detekcji zmian
miażdżycowych

C2_4

12.40 - 13.00

J. Żmojda, A. Baranowska, T. Ragiń,
P. Miluski, M. Kochanowicz, A. Zając,
W. Pisarski, D. Dorosz

Samoorganizujące się nanocząstki Au i Ag na
Politechnika Białostocka / Uniwersytet Śląski / Akademia Górniczopowierzchni włókien szklanych dedykowane do
Hutnicza
czujników SERS

M. Jakubaszek, M. Zygmunt,
A. Młodzianko, J. Wojtanowski
P. Knysak, T. Drozd, M. Zygmunt,
M. Muzal, M. Jakubaszek,
M. Kaszczuk, W. Piotrowski,
J. Wojtanowski

Czujnik kąta padania promieniowania
optycznego

Instytut Optoelektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna

Zastosowanie wizyjnego toru obserwacyjnego
w procesie celowania w laserowym mierniku
prędkości

Instytut Optoelektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna

Katedra Telekomunikacji i Teleinformatyki, Politechnika Wrocławska /
Zakład Anatomii Prawidłowej, Katedra Morfologii i Embriologii Człowieka
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

POMIARY OPTOELEKTRONICZNE - II

14.00 - 15.20
C3_1

14.00 - 14.20

C3_2

14.20 - 14.40

C3_3

14.40 - 15.00

J. Wojtanowski, M. Zygmunt,
M. Muzal, M. Jakubaszek

Skaner laserowy przeznaczony do wspomagania
lądowania bezzałogowych statków
Instytut Optoelektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna
powietrznych – formowanie wiązki laserowej,
analiza zasięgowa i model eksperymentalny

C3_4

15.00 - 15.20

J. Wojtanowski, M. Zygmunt,
M. Jakubaszek

Optyczny, całkowicie dielektryczny miernik
wysokoenergetycznych pól elektrycznych
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Sesja plakatowa STL 2018 – wtorek, 25.09.2018
INNOWACYJNE ŹRÓDŁA LASEROWE
P1_1

Marek Skórczakowski, Waldemar Żendzian, Zdzisław Jankiewicz "Generacja dwóch jednakowych monoimpulsów w laserze Nd:YAG pompowanym diodowo" Instytut
Optoelektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna

P1_2

Waldemar Żendzian, Jan Jabczyński, Łukasz Gorajek "Laser Nd:YAG pobudzany poprzecznie 4 matrycami diod laserowych dużej mocy" Instytut Optoelektroniki, Wojskowa
Akademia Techniczna

P1_3

Jacek Kwiatkowski, Waldemar Żendzian "Laser Tm:YAP pompowany 80 W diodą laserową" Instytut Optoelektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna

P1_4

Maria Michalska, Jacek Świderski "Światłowodowy laser tulowy z synchronizacją modów za pomocą pętli światłowodowej" Instytut Optoelektroniki, Wojskowa Akademia
Techniczna

P1_5

Michał Porębski, Maciej Kowalczyk, Arkady Major, Jarosław Sotor "Pasywna synchronizacja modów w laserze ciała stałego Yb:LPS" Grupa Elektroniki Laserowej i
Światłowodowej, Wydział Elektroniki, Politechnika Wrocławska/ Department of Electrical and Computer Engineering, University of Manitoba

P1_6

Jarosław Domański, Jan Badziak, Maciej Marchwiany "Laserowy akcelerator jonów z peta-watowym driverem laserowym: badania numeryczne generacji ultra-krótkich wiązek
ciężkich jonów" Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW

P1_7

Karol Adam Janulewicz, Andrzej Bartnik , Henryk Fiedorowicz, Przemysław Wachulak "PolFEL – polski laser na swobodnych elektronach. Linia VUV" Instytut Optoelektroniki,
Wojskowa Akademia Techniczna

P1_8

Robert Nietubyć, Jacek Sekutowicz, Paweł Czuma, Karolina Szamota-Leandersson, Jerzy Lorkiewicz, Jarosław Szewiński, Paweł Krawczyk "Laser na swobodnych elelktronach
PolFEL" Narodowe Centrum Badań Jądrowych

P1_9

Paweł Czuma, Robert Nietubyć, Jacek Sekutowicz, Jarosław Szewiński "System laserów optycznych do generacji elektronów w laserze na swobodnych elektronach PolFEL"
Narodowe Centrum Badań Jądrowych

P1_10

Marcin Motyka, Mateusz Dyksik, Marcin Kurka, Jan Misiewicz, Mikołaj Badura, Beata Ściana, Marek Tłaczała, Kamil Pierściński, Piotr Gutowski, Maciej Bugajski "Optyczna
weryfikacja koncentracji nośników w falowodach plazmonowych laserów kaskadowych" Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Poliechnika Wrocławska / Wydział
Elektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki, Poliechnika Wrocławska / Instytyut Technologii Elektronowej

P1_11

Maria Michalska, Paweł Grześ, Marcin Mamajek, Łukasz Gałecki, Jacek Świderski "Subkilowatowy światłowodowy laser tulowy generujący promieniowanie o długości fali 1940
nm" Instytut Optoelektroniki Wojskowa Akademia Techniczna / Metrum Cryoflex Sp. z o.o., Sp. k.

P1_12

Maria Michalska, Paweł Grześ, Marcin Mamajek, Jacek Świderski "Źródło promieniowania supercontinuum zakresu widmowego średniej podczerwieni" Instytut Optoelektroniki,
Wojskowa Akademia Techniczna

P1_13

Jarosław Młyńczak, Maksymilian Włodarski, Miron Kaliszewski, Krzysztof Kopczyński "Ręczny laserowy olśniewacz " Instytut Optoelektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna

MODELOWANIE LASERÓW
P2_1

Piotr Witoński, Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska, Paweł Szczepański "Modelowanie generacji promieniowania w laserze z aktywnym ośrodkiem posiadającym symetrię PT"
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki, Politechnika Warszawska / Instytut Łączności

P2_2
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W1. Kwantowe lasery kaskadowe na zakres średniej podczerwieni
Maciej Bugajski*, Dorota Pierścińska, Piotr Gutowski, Grzegorz Sobczak, Kamil Janus,
Kamil Pierściński, Iwona Sankowska, Krzysztof Michalak, Krzysztof Chmielewski,
Aleksander Kuźmicz
1

Instytut Technologii Elektronowej, Al. Lotników 32/46, 02 668 Warszawa
* bugajski@ite.waw.pl

Prace nad laserowymi źródłąmi średniej podczerwieni prowadzone są w ITE od ponad 10-ciu lat.
Dotyczą one nowej generacji laserów półprzewodnikowych, których działanie opiera się na
wykorzystaniu specyficznych zjawisk fizycznych zachodzących w nanostrukturach, tzw. kwantowych
laserów kaskadowych. Są to prace pionierskie w skali kraju, nawiązujące do aktualnych trendów nauki
światowej. W tym czasie opracowano technologię i wytworzono serie prototypowe kilku typów
laserów z zakresu średniej podczerwieni. Lasery wytwarzane w ITE wykorzystują heterostruktury
GaAs/AlGaAs i AlInAs/InGaAs/InP; te ostatnie zarówno dopasowane sieciowo jak i z kompensacją
naprężeń. Opracowano lasery emitujące w pasmie 4.5-5.5 m i 9.0-10.0 m. Wszystkie wytwarzane
lasery pracują impulsowo w temperaturze pokojowej; niektóre typy laserów pracują na fali ciągłej.
Podstawową technologią stosowaną do wytwarzania struktur jest epitaksja z wiązek molekularnych
MBE i hybrydowa technologia MBE + MOVPE.
Osiągnięty poziom prac nad laserami kaskadowymi, stwarza realną możliwość włączenie się na
zasadach konkurencyjnych w badania przemysłowe i prace rozwojowe nad sensorami gazów
opartymi na wymienionej technologii. Badania i prace aplikacyjne w nad wykorzystaniem laserów
kaskadowych mają charakter wybitnie nowatorski i dotyczą elementów, które ciągle są trudno
dostępne w sprzedaży. Ze względu na ogromną różnorodność konstrukcji i długości fali emitowanego
promieniowania lasery kaskadowe nie będą nigdy produktem wytwarzanym masowo. Przewiduje się,
że rynek laserów kaskadowych będzie się rozwijał w kierunku urządzeń projektowanych
i wytwarzanych na zamówienie klienta, pod konkretne zastosowanie.
Źródła finasowania: Praca finansowana w ramach projektu NCBR Techmatstrateg SENSE no. 1/347510/15/NCBR/2018
i projektu NCN OPUS no. UMO-2015/17/B/ST7/04015
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W1_1. Układy fotoniki scalonej – nowe rozwiązania dla systemów
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Fotoniczne układy scalone PICs (photonic integrated circuits) to zaawansowane, miniaturowe układy
optoelektroniczne zbudowane z wielu komponentów fotonicznych (aktywnych i pasywnych)
zintegrowanych na wspólnym podłożu. Tak zdefinowane, systemy PIC mają charakter analogiczny do
układów elektroniki scalonej, z tą różnicą, że głównym nośnikiem informacji są fotony, a nie
elektrony. Początki integracji komponentów fotonicznych sięgają lat siedemdziesiątych ubiegłego
stulecia i ściśle wiążą się z opanowaniem technologii laserów półprzewodnikowych, co pociągnęło za
sobą dynamiczny rozwój półprzewodnikowych komponentów optoelektronicznych, połączony
z jednoczesną tendencją do ich integracji. Ciągle rosnąca liczba komponentów optycznych możliwych
do zintegrowania na pojedynczym chipie (obecnie ma poziomie kilkuset) otwiera możliwości
konstruowania zminiaturyzowanych urządzeń o kompaktowych rozmiarach, radykalnie
zmniejszonym poborze mocy, niskiej cenie i zwiększonej wydajności. Fotoniczne układy scalone bez
wątpienia wytyczają nową ścieżkę rozwoju szeroko rozumianej techniki laserowej, pozwalając na
konstruowanie nowej klasy wielofunkcyjnych urządzeń optoelektronicznych, znajdujących liczne
zastosowania w telekomunikacji optycznej czy układach czujnikowych.
W niniejszej pracy przedstawiamy aktualny potencjał i możliwości wiodących platform
technologicznych fotoniki scalonej (krzemowej i fosforku indu) na przykładach układów czołowych
producentów światowych (jak Infinera i Intel) oraz układów własnych, zaprojektowanych w Instytucie
Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW i przeznaczonych do zastosowań telekomunikacyjnych
i czujnikowych, stanowiących obecnie najważniejsze nisze rynkowe dla fotoniki scalonej. PW
szczególności przedstawione i przedyskutowane zostaną rozwiązania wielokanałowych układów
nadawczo-odbiorczych, miniaturowe systemy reflektometryczne i żyroskopowe oraz układy
interrogatorów fotonicznych do zastosowań w systemach czujnikowych. Przedstawione zostaną
również wyniki pierwszych prac nad układami hybrydowymi, stanowiącymi połączenie układów
fotonicznych (PIC) i mikroelektronicznych (IC).

Rys. 1. Przykładowe układy fotoniki scalonej (PIC), zaprojektowane w IMiO PW i wytworzone w technologii generycznej InP

Źródła finansowania: Prace badawcze zostały sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
w ramach projektów NIPPON (PBS3/A3/21/2015) oraz OPTO-SPARE (PBS3/B9/41/2015) oraz ze środków Narodowego
Centrum Nauki, w ramach projektu 2013/09/N/ST7/04430. Wykorzystano również wsparcie pozyskane w ramach środków
programu Horyzont 2020 PICs4All (nr umowy 687777).
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Czujniki oparte na siatkach Bragga zyskują coraz większe znaczenie w pomiarach odkształceń, zmian
ciśnienia, temperatury i innych wielkości fizycznych. Jedną z podstawowych zalet siatek Bragga jest
możliwość wykonania na pojedynczym włóknie światłowodowym sieci czujników optycznych
umożliwiających wielopunktowy pomiar parametrów w miejscach, nierzadko oddalonych od
siebie o dziesiątki metrów. Ta cecha czujników braggowskich umożliwia ich szerokie zastosowanie
w tak różnych dziedzinach, jak inżynieria lądowa, lotnictwo, medycyna etc.
Do detekcji i analizy sygnałów z sieci siatek Bragga wykorzystuje się urządzenia nazywane
interrogatorami będące w istocie układami analizy spektralnej sygnału (analizatorami widma).
Typowa realizacja pomiaru polega na wprowadzeniu szerokopasmowego sygnału optycznego do
światłowodu i pomiarze spektrum długości fali odbitego sygnału za pomocą spektrometru z linijką
fotodetektorów, lub, alternatywnie, na wprowadzeniu do światłowodu monochromatycznego,
przestrajalnego sygnału optycznego i detekcji sygnału odbitego za pomocą pojedynczej fotodiody.
Obecnie większość dostępnych komercyjnie na rynku urządzeń do odczytywania sygnału z sieci siatek
Bragga (interrogatorów) zbudowana jest z zastosowaniem objętościowych elementów optycznych.
Urządzenia te cechują się stosunkowo dużymi rozmiarami i dość wysokim zapotrzebowaniem na
energię elektryczną. Interesującą alternatywą jest zastosowanie interrogatora wykonanego w postaci
fotonicznego układu scalnego, zapewniającego miniaturyzacją układu, zmniejszenie zapotrzebowania
na energię elektryczną oraz zwiększoną niezawodność.
W niniejszej pracy przedstawiamy topografie i wyniki badań układów interrogratorów scalonych
w generycznej technologii fosforku indu, zaprojektowanych i wyprodukowanych w ramach projektu
„Optoelektroniczny monitoring stanu pacjenta w rezonansie magnetycznym” OPTO-SPARE. Bazowe
rozwiązanie wykorzystuje multipleksery siatkowe AWG o liczbie kanałów 12 lub 36, z odstępem
międzykanałowym równym 50 i 75 GHz. Przedstawione i przedyskutowane zostanie również
rozwiązanie alternatywne - z wykorzystaniem połączonych kaskadowo przestrajalnych laserów
z rozłożonym sprzężeniem zwrotnym (rys. 1).

Rys. 1. Topografie opracowanych układów scalonych interrogatorów:
z lewej z zastosowaniem multipleksera siatkowego, z prawej kaskady laserów przestrajalnych.

Podziękowania: Autorzy dziękują PhI Institute of the Eindhoven University of Technology za udostępnienie otwartego
dostępu do biblioteki parametryzowanych multiplekserów siatkowych.

Źródła finasowania: Praca finansowana w ramach projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju PBS3/B9/41/2015
„Optoelektroniczny monitoring stanu pacjenta w rezonansie magnetycznym” OPTO-SPARE.
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Układy nawigacji bezwładnościowej (ang. inertial measurement units, IMU), składające się z zestawu
akcelerometrów oraz żyroskopów, są jednymi z kluczowych urządzeń instalowanych we
współczesnych samolotach, okrętach oraz statkach kosmicznych. Obecnie urządzenia IMU bardzo
często bazują na żyroskopach optycznych (wykorzystujących efekt Sagnaca), ze względu na ich kilka
podstawowych zalet, takich jak brak części ruchomych, krótkie czasy włączania i wyłączania, mniejsze
rozmiary i waga oraz wysoka niezawodność, połączonych z doskonałymi parametrami
funkcjonalnymi, przy zachowaniu stosunkowo niskich kosztów wytwarzania [1]. W niniejszej pracy
zostaną przedstawione i szczegółowo omówione dwa nowatorskie rozwiązania dedykowane
systemom żyroskopów optycznych, zrealizowane z wykorzystaniem generycznej technologii fotoniki
scalonej bazujacej na platformie fosforku indu [2]. Zastosowana technologia umożliwia wytworzenie
w obrębie pojedynczego chipu półprzewodnikowego kompletnego systemu fotonicznego,
składającego się z laserów, wzmacniaczy SOA, modulatorów fazy, detektorów i falowodów
pasywnych. Rys. 1. przedstawia zdjęcia dwóch zrealizowanych układów – zintegrowanego
interrogatora pasywnej pętli światłowodowej (system żyroskopu interferometrycznego) oraz lasera
pierścieniowego pracującego na pojedynczej częstotliwości (system żyroskopu laserowego).

Rys. 1. Zintegrowany interrogator pasywnej pętli światłowodowej, wymiary 6 mm × 2 mm (po lewej) oraz
jednoczęstotliwościowy laser pierścieniowy, wymiary 4.6 mm × 0.8 mm (po prawej).

Układ interrogatora składa się ze źródła światła (lasera DBR), wzmacniacza mocy (SOA) i dwóch
sprzęgaczy 50:50 służących do podziału wyjściowego sygnału optycznego pomiędzy sygnały CW
(clockwise) i CCW (counter-clockwise). Sygnał będący efektem interferencji pomiędzy wiązkami CW
i CCW odczytywany jest przy użyciu dwóch fotodiod PIN. Układ lasera pierścieniowego składa się
z dwóch sekcji wzmacniaczy SOA i multipleksera siatkowego AWG wymuszającego pracę na
pojedynczym modzie podłużnym. Układ detekcji różnicy częstotliwości składa się z dwóch sprzęgaczy
50:50, służących do częściowego wyprowadzenia mocy sygnałów CW i CCW oraz dwóch fotodiod PIN
do detekcji sygnału zdudnień. Obydwa układy zostały poddane wszechstronnej charakteryzacji
optycznej i przetestowane pod kątem możliwości detekcji zmian prędkości obrotowej – uzyskane
wyniki potwierdzają poprawność przyjętych założeń oraz potencjał opracowanych rozwiązań,
stanowiąc jednocześnie punkt startowy do dalszej optymalizacji układów i ich rozwoju w kierunku
produktów o wartości komercyjnej.
Źródła finasowania: Projekt został sfinansowany ze środków NCN DEC-2013/09/N/ST7/04430 oraz programu Horyzont
2020 PICs4All (nr umowy 687777).
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[2] M.K. Smit et al., “An introduction to InP-based generic integration technology”, Semiconductor Science and Technology,
vol. 29, no. 8, 2014.
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Współczesne systemy telekomunikacyjne stoją przez ciągłym wyzwaniem zapewniania dostępu do
szerokopasmowych usług o zadowalającej prędkości transmisji danych. Aby sprostać rosnącym
wymaganiom na przepływności bitowe niezbędne są istotne modyfikacje infrastruktury i inwestycje
w nowe technologie transmisji danych, co w szczególny sposób dotyczy systemów dostępowych.
Choć trudno przewidzieć ze stuprocentową pewnością kierunki ich rozwoju, to wydaje się, że
najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest ewolucja w kierunku systemów ze
zwielokrotnieniem falowym (WDM-PON) i symetryczną szerokopasmową transmisją danych.
Implementacja systemów i sieci telekomunikacyjnych najnowszej generacji wymaga stosowania
kompaktowych, energooszczędnych układów oraz urządzeń oferujących szerokie pasmo
przepustowe w obrębie III okna telekomunikacyjnego. Fotoniczne układy scalone (ang. Photonic
Integrated Crictuis, PICs) pozwalają na konstruowanie nowej klasy kompaktowych, wielofunkcyjnych,
energooszczędnych układów fotonicznych. Ze względu na niewielkie rozmiary, niski pobór mocy,
wysoką wydajność i przepustowość, jak również łatwość integracji z innymi komponentami
optycznymi oraz elektronicznymi wydają się być atrakcyjną alternatywą dla obecnie stosowanych
rozwiązań dyskretnych.

Rys. 1. Zaprojektowane układy zintegrowanych nadajników wielokanałowych

Niniejsza praca obejmuje zagadnienia projektowania, wytwarzania i badania wielokanałowych
nadajników telekomunikacyjnych przeznaczonych do zastosowań w sieciach dostępowych WDM-PON
i wytwarzanych z wykorzystaniem generycznych technologii fotoniki scalonej. Przedstawione
i porównane zostaną rozwiązania wykorzystujące różne koncepcje uzyskania pracy
jednoczęstotliwościowej oraz różne projekty funkcjonalne, zaprojektowane na różne platformy
technologiczne (rys. 1). Wyniki badań parametrów układów, obejmujące m.in. charakterystyki
spektralne i przejściowe laserów, charakterystyki modulatorów oraz elementów multipleksujących
i odbiorczych, potwierdzają zarówno poprawność zaproponowanego podejścia, jak również
przydatność technologii fotoniki scalonej do opracowywania innowacyjnych rozwiązań w obszarze
telekomunikacyjnych systemów dostępowych.
Źródła finansowania: Praca finansowana w ramach projektu NIPPON PBS3/A3/21/2015 przez Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju
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Światłowodowe układy MOPA (Master Oscillator Power Amplifier) są atrakcyjnym sposobem budowy
źródeł promieniowania koherentnego, umożliwiającym łatwą kontrolę parametrów promieniowania
wyjściowego. Skalowanie mocy wyjściowej jest jednak ograniczone przez szybko pojawiające się
limity związane z efektami nieliniowymi powodowanymi przez duże gęstości mocy propagowanej
w światłowodach. Rozwiązaniem tego problemu może być użycie wielu równoległych emiterów
i następnie zsumowanie ich wiązek wyjściowych. Aby uzyskać możliwie dobrą jakość zsumowanej
wiązki wyjściowej konieczne jest zapewnienie synchronizacji fazowej pomiędzy wiązkami.
a)

b)

Rys. 1.a) Koncepcja badanego układu, b) głowica sumująca wiązki laserowe w konfiguracji 2x2

W prezentacji przedstawione zostaną podstawowe metody synchronizacji wiązek laserowych
w układach typu MOPA, układy i algorytmy detekcji różnicy faz synchronizaowanych wiązek oraz
uzyskane wyniki prac prowadzonych w Grupie Elektroniki Laserowej i Światłowodowej nad
synchronizowanymi światłowodowymi układami MOPA z jednodetektorową synchronizacji fazy. Na
rysunku 1a przedstawiono ogólną koncepcję budowanego układu koherentnego sumowania wiązek
laserowych. Jest on wykonany w światłowodowej konfiguracji MOPA z jednym laserem sygnałowym
i kaskadą wzmacniaczy w której ostatni stopień jest zrównoleglony do N kanałów. Każdy kanał
ostatniego stopnia posiada niezależne układy detekcji i kontroli sygnału fazy. Wiązki wyjściowe
składane są metodą „tiled aperture” w układzie równoległych kolimatorów (rysunek 1b) w dalekim
polu.

Źródła finasowania: Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu realizowanego
na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa w ramach konkursu nr 1/PS/2014 pl.: „Laserowe Systemy Broni Skierowanej
Energii, Laserowe Systemy Broni Nieśmiercionośnej”.
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W ostatnich latach obserwuje się ciągłe zapotrzebowanie na tanie i kompaktowe źródła widzialnego
promieniowania laserowego. Znajdują one liczne zastosowania m.in. w systemach optycznego
przetwarzania i przechowywania informacji, fotolitografii, w technikach obrazowania oraz
diagnostyce i terapii medycznej. Obecnie rynek laserów na zakres widzialny zdominowany jest przez
źródła półprzewodnikowe na bazie materiałów szeroko-przerwowych (GaN), z mniejszym udziałem
laserów ciała stałego z konwersją częstotliwości.
Interesującą i ciągle słabo zbadaną alternatywą dla tych rozwiązań mogą być mniej popularne lasery
światłowodowe bazujące na szkłach nisko-fononowych domieszkowanych jonami ziem rzadkich,
oferujące potencjalnie większe moce wyjściowe i lepszą jakość wiązki. W tej grupie szczególnie
atrakcyjne są lasery pobudzane promieniowaniem z zakresu podczerwieni, z wykorzystaniem
mechanizmów konwersji wzbudzenia. Podstawowym materiałem stosowanym w ośrodkach
aktywnych tego typu laserów są szkła ZBLAN (53ZrF4+20BaF2+4LaF3+3AlF3+20NaF) – akcję laserową
w zakresie widzialnym w takich matrycach umożliwiają m.in. jony erbu, holmu, tulu i prazeodymu.
W niniejszej pracy przedstawiamy i podsumowujemy wyniki prac nad konstrukcjami całkowicie
światłowodowych laserów na zakres widzialny w geometrii hybrydowej, bazującej na połączeniu
aktywnego światłowodu RE3+:ZBLAN z pasywnymi elementami światłowodowymi ze szkła
kwarcowego oraz wykorzystaniu światłowodowych siatek Bragga, jako wysoce selektywnych
zwierciadeł. Zakres badań koncentrował się na dwóch domieszkach – jonach erbu i prazeodymu,
umożliwiających uzyskanie emisji na kilku liniach z zakresu widzialnego (przede wszystkim zielonego
i czerwonego) i obejmował
pełną
charakteryzację
spektroskopową
objętościowych
i światłowodowych próbek Er:ZBLAN oraz Pr:ZBLAN (w tym materiałów podwójnie
domieszkowanych), identyfikację procesów odpowiedzialnych za emisję w zakresie widzialnym,
wyznaczenie kluczowych parametrów spektroskopowych, stworzenie modeli numerycznych
i modelowanie parametrów akcji laserowej oraz, co najważniejsze, zestawienie i optymalizację
układów laserów światłowodowych, a także przeprowadzenie eksperymentów generacyjnych. Warto
podkreślić, że badania generacyjne wymagały rozwiązania szeregu problemów o charakterze
inżynierskim – w szczególności, w celu efektywnego połączenia światłowodów ze szkła kwarcowego
i ZBLAN, opracowano i zoptymalizowano metodę spawów klejonych, pozwalającą uzyskać
stosunkowo nisko-stratne połączenia między światłowodami różniącymi się właściwościami termomechanicznymi i geometrycznymi.
Źródła finasowania: Praca częściowo finansowana w ramach projektu 1-6/1/PS/2014 przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju.
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Przestrajalne spektralnie źródła laserowe mają liczne zastosowania, przede wszystkim w technikach
bioobrazowania, jak np. optyczna tomografia koherencyjna [1]. W tej pracy przedstawiamy szybko
przestrajalne źródło laserowe bazujące na femtosekundowym laserze Yb:CaF2 z oscylacjami modu
poprzecznego. Skonstruowany przez nas oscylator, był pompowany diodą jednomodową i generował
impulsy o czasie trwania 85 fs. Moc średnia wynosiła 290 mW, co przy częstości repetycji 65 MHz
odpowiada 46 kW mocy szczytowej. To umożliwiło efektywne przestrajanie długości fali
w światłowodzie fotonicznym w procesie ramanowskiego przesunięcia solitonu. Przy efektywności
sprzęgania na poziomie 40% uzyskaliśmy zmianę długości fali z 1050 nm do 1800 nm. Centralna
długość fali może być kontrolowana poprzez zmianę energii impulsu wewnątrz fotonicznego włókna.

Rys. 1. Profil wiązki w różnych reżimach pracy oraz odpowiadające im przebiegi ciągu impulsów mierzone za światłowodem
fotonicznym oraz uśrednione widmo emitowane przez włókno.

Poprzez odpowiedni dobór parametrów geometrycznych wnęki laserowej możliwe było wzbudzenie
wyższego modu poprzecznego TEM01. Pokazujemy, że uzyskanie synchronizacji modów podłużnych
jednocześnie na dwóch modach poprzecznych TEM00 oraz TEM01 prowadzi do oscylacji
przestrzennego profilu generowanej wiązki [2]. To powoduje periodyczną zmianę efektywności
sprzęgania do włókna, co z kolei wpływa na wielkość przesunięcia ramanowsko przesuniętego
solitonu (Rys. 1). Głębokość modulacji może być kontrolowana poprzez justowanie wnęki, natomiast
okres oscylacji wynosił 100 ns (10 MHz).
Źródła finasowania: Praca finansowana w ramach projektu 2015/18/E/ST7/00296, 2017/24/T/ST7/00234 (NCN) oraz
0402/0121/17/W4/K4 (Politechnika Wrocławska).
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Szerokopasmowe optyczne grzebienie częstotliwości pracujące w zakresie średniej podczerwieni są
bardzo istotne dla wielu praktycznych aplikacji obejmujących m.in.: monitorowanie i ochronę
środowiska, bezpieczeństwo [1] oraz medycynę [2]. W tej pracy przedstawiamy kompaktowy układ
optycznego grzebienia częstotliwości pracującego w paśmie 6-9 µm. Koncepcja systemu, którą
przedstawiono na rys. 1 (a), wykorzystuje całkowicie światłowodowy oscylator laserowy pracujący
w paśmie 1560 nm. Generowane ultrakrótkie impulsy są następnie rozdzielane na dwa tory optyczne,
w których z wykorzystaniem światłowodu nieliniowego (HNLF), światłowodów kompensujących
dyspersję (DCF-1 i DCF-2) oraz wzmacniaczy (EDFA-1, EDFA-2 i TDFA) formowany jest: impuls
sygnałowy (1950 nm, 200 mW, ~70 fs) i pompujący (1560 nm, 175 mW, ~80 fs) dla procesu
różnicowej generacji częstotliwości (DFG). W wyniku mieszania tych czasowo zsynchronizowanych
impulsów w kryształach nieliniowych OP-GaP o różnych okresach dopasowania fazowego (51, 55, 58,
60, 61,1 i 62 µm) uzyskano generację grzebienia częstotliwości w zakresie spektralnym 6-9 µm (rys.
1(b)). Widmo w zakresie częstotliwości radiowych potwierdzające strukturę grzebienia
przedstawiono na rys. 1(c). Maksymalną moc średnią w zakresie średniej podczerwieni na poziomie
7,5 mW uzyskano dla dopasowania fazowego 60 µm przy środkowej długości fali 7600 nm.

Rys. 1. Koncepcja układu (a) wygenerowane widma optyczne (b) i widmo RF (c), optycznego grzebienia częstotliwości
w średniej podczerwieni.
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Lasery emitujace w zakresie średniej podczerwieni (3-5 µm) mogą znależć szereg zastosowań
m.in. w detekcji gazów, diagnostyce medycznej czy bezprzewodowej komunikacji w wolnej
przestrzeni.
W prezentacji przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych lasera Dy:ZBLAN pracującego w trybie
pracy ciągłej (ang. continuous wave - CW) pompowanego laserem światłowodowym iterbowym
generujacym na długości fali 1.1 µm. Opracowany laser generował promieniowanie
w paśmie widmowym około 3 µm. Przy zastosowaniu zwierciadła wyjściowego o odbiciowości R=50%
uzyskano moc wyjściową 554 mW ze sprawnością różniczkową 18% podczas gdy dla zwierciadła
o odbiciowości R= 70% osiągnięto 467 mW ze sprawnością różniczkową 13.5% [1].

Rys. 1. Charakterystyk energetyczna lasera Dy:ZBLAN (a) oraz widmo spektralne lasera Dy:ZBLAN (b)
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Aktywna synchronizacja modów jest techniką pozwalającą na generację krótkich, pikosekundowych
impulsów w laserach różnego typu. W porównaniu z pasywną synchronizacją modów metoda ta
pozwala na sterowanie pracą lasera za pomocą sygnału elektrycznego podłączonego do modulatora,
który umieszczony jest we wnęce rezonansowej.
Materiały niskowymiarowe, ze względu na swoje wyjątkowe właściwości, były już wykorzystane do
pasywnej synchornizacji modów [1]. W tej pracy po raz pierwszy zademonstrowaliśmy aktywną
synchronizację modów lasera z wykorzystaniem modulatora elektro-absorpcyjnego na bazie grafenu
[2]. Warstwa gefenu o średnicy 80 μm została umieszona na dielektryku, pomiędzy dwoma
kontaktami elektrycznymi (Rys. 1a). Właściwości elektryczne i optyczne modulatora zostały
szczegółowo scharakteryzowane. Synchronizacja modów została zademonstrowana na przykładzie
lasera światłowodowego domieszkowanego jonami erbu, co pozwoliło na generację impulsów
o czasie trwania 1.4 ps w paśmie 1560 nm (Rys. 1b-c). Zademonstrowano również harmoniczną
synchronizację modów, w wyniku czego możliwe jest zwiększenie częstotliwości repetycji impulsów
za pomocą sterującego sygnału elektrycznego. Dalsze prace obejmują optymalizację projektu
modulatora, co pozwoli na generację impulsów z częstotliwością rzędu gigaherców.

Rys. 1. Modulator elektro-absorpcyjny na bazie grafenu (a). Impulsy generowane w laserze z aktywną sychronizacją modów
wraz z sygnałem sterującym (b). Widmo optyczne oraz autokorelacja wygwnerowanych impulsów (c).
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Całkowicie światłowodowe konstrukcje laserowe wprowadziły nowy paradygmat w dziedzinie
laserów poprzez wykluczenie klasycznych elementów optycznych, takich jak zwierciadła, soczewki,
kryształy laserowe, wraz z towarzyszącymi im uchwytami mechanicznymi, wrażliwymi na warunki
zewnętrzne (temperaturę, wilgotność, drgania itp.). Jednakże, wytwarzanie i wzmacnianie
ultrakrótkich impulsów światła laserowego do użytecznych mocy i energii we włóknach
światłowodowych wciąż pozostaje wyzwaniem. Impulsy femtosekundowe, charakteryzujące się
wysoką mocą szczytową, szybko akumulują nieliniową fazę, która – w połączeniu z dyspersją
materiałową – degraduje jakość impulsu w domenie czasowej. W niniejszej pracy zostaną
zaprezentowane wyniki budowy układu laserowego, wytwarzającego oraz wzmacniającego impulsy
femtosekundowe, wykorzystując jedynie komponenty światłowodowe, w tym m. in. światłowody
LMA (Large Mode Area) oraz siatki Bragga ze świergotem. W pierwszej prototypowej konstrukcji
lasera osiągnięto 25 W mocy średniej z jakością wiązki M2 <1.3, a energia w impulsie sięgnęła 40 uJ
z czasem trwania poniżej 300 fs. Równolegle stworzono dokładny model numeryczny symulujący
proces wzmocnienia, w którym stan ośrodka laserowego opisywany jest za pomocą równań transferu
radiacyjnego sprzężonych z równaniami obsadzeń poziomów energetycznych ośrodka kwazitrójpoziomowego.
Propagacja
impulsów
symulowana
jest
poprzez
rozwiązywanie
jednokierunkowego równania propagacji impulsu (UPPE - unidirectional pulse propagation equation),
z uwzględnieniem dyspersji, efektów nieliniowych (samomodulacja fazy i wymuszone rozpraszanie
Ramana) oraz wzmocnienia. Osiągnięto doskonałą zgodność modelu z doświadczeniem w granicach
niepewności specyfikacji użytych komponentów światłowodowych. Przedyskutowane zostaną
graniczne energie impulsów, jakie mogą zostać osiągnięte w kompaktowych całkowicie
światłowodowych laserach femtosekundowych i wykorzystane w wielu praktycznych
zastosowaniach.

Rys. 1. Przykładowe porównanie sprawności konwersji światła pompy do sygnału na wyjściu ze wzmacniacza
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Szeroki wachlarz praktycznych aplikacji (np. chirurgia czy mikroobróbka materiałów przeźroczystych)
femtosekundowych laserów światłowodowych pracujących w zakresie spektralnym 1,9 – 2,1 µm
stymuluje prace badawcze nad rozwojem technologii pasywnych komponentów, światłowodów
aktywnych i nasycalnych absorberów dla tego typu źródeł. Źródłem promieniowania we
wspomnianym zakresie spektralnym, obok laserów bazujących na włóknach domieszkowanych
jonami tulu, są holmowe lasery światłowodowe.
W referacie przedstawione zostaną wyniki badań nad konstrukcją laserów ze światłowodami
aktywnymi domieszkowanymi jonami holmu i nasycalnymi absorberami na bazie nanomateriałów
(grafen, czarny fosfor). Schemat całkowicie światłowodowego lasera holmowego pozwalającego na
zmianę wypadkowej dyspersji wnęki poprzez dostosowywanie długości włókna kompensującego
dyspersję (DCF) przedstawiono na rys. 1a. W reżimie dyspersji anomalnej (brak DCF) pasywną
synchronizację modów uzyskano wykorzystując w roli nasycalnego absorbera kompozyt
grafen/PMMA i czarny fosfor. Typowe widmo wraz z autokorelacją solitonu optycznego
przedstawiono odpowiednio na rys. 1b i 1c.
Dobierając odpowiednio długość DCF i głębokość modulacji nasycalnego absorbera uzyskano pracę
w trybie zbalansowanej i normalnej dyspersji [1]. Przy dyspersji rezonatora równej -0,005 ps2
uzyskano generację impulsów o szerokości pasma 53,6 nm (rys. 1d) i długości 190 fs (rys. 1e). Są to
aktualnie najkrótsze impulsy wygenerowane z całkowicie światłowodowego lasera holmowego.

Rys. 1. Schemat lasera holmowego (a), widmo generowane przez solitonowy laser z nasycalnym absorberem na bazie
czarnego fosforu (b) i autokorelacja generowanego impulsu (c), widmo generowane przez laser pracujący w reżimie
dyspersji zbalansowanej (d) i odpowiadająca mu autokorelacja impulsu (e).
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Efekt samoprzesunięcia częstotliwosci solitonu (ang. soliton self-frequency shift, SSFS), będący
konsekwencją rozpraszania Ramana umożliwia generację ultrakrótkich impulsów laserowych
w zakresach spektralnych niedostępnych dla laserów światłowodowych. Długość fali generowanego
solitonu zależy od czasu trwania impulsu i mocy wprowadzonej do światłowodu, zatem połączenie
tego typu włókna z laserem femtosekundowym otwiera drogę do budowy źródeł szeroko
przestrajalnych źródeł światła generujących impulsy ultrakrótkie. Odpowiednie ukształtowanie
charakterystyki dyspersyjnej włókien mikrostrukturalnych ze szkieł krzemionkowych pozwala uzyskać
zakres strojenia od 1000 do niemal 2200 nm [1,2]. Rys. 1 przedstawia kształt dyspersji włókna do
przestrajania solitonów pompowanych na dł. fali 1560 nm (a), zdjęcia SEM wytworzonej struktury (b),
oraz widma wygenerowanych solitonów przy pompowaniu impulsami o czasie trwania 25 fs o różnej
mocy (c). Uzyskane impulsy cechują się krótkim czasem trwania (<200 fs) i znakomitą koherencją
fazową. Ponieważ zakres średniej podczerwieni jest relatywnie łatwo osiągalny, źródła oparte na
efekcie SSFS stanowią interesującą alternatywę dla klasycznych laserów tulowych i holmowych.
W referacie zaprezentowane zostaną wyniki badań nad przestrajalnymi źródłami światła
pompowanymi zarówno na długosci fali 1560 nm (laser erbowy), jak i 1060 nm (laser iterbowy).

Rys. 1. Charakterystyka dyspersyjna włókna do pompowania na 1560 nm (a), zdjęcia SEM (b), uzyskane widma wyjściowe (c)
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Ultraszybkie lasery iterbowe są intensywnie rozwijane od lat 90. Pomimo ponad 20-letniej praktyki,
społeczność naukowa nieustannie poszukuje nowych ośrodków aktywnych, które umożliwią
generację jak najkrótszych impulsów. Jednym z bardzo obiecujących kryształów jest relatywnie nowy
związek Yb3+:Ca3NbGa3Si2O14 (Yb:CNGS). Pomiary spektroskopowe wykazały, że kryształ ten
charakteryzuje się gładkim i szerokim (~50 nm) pasmem wzmocnienia [1]. Z tego powodu jest to
niezwykle interesujący ośrodek czynny dla laserów femtosekundowych, jednakże do tej pory
zaprezentowany został jedynie reżim pracy ciągłej.

Rys. 1. Charakterystyka promieniowania emitowanego przez laser pracujący z półprzewodnikowym absorberem typu
SESAM (a) oraz absorberem grafenowym (b): widmo optyczne oraz autokorelacja.

W tej pracy przedstawiamy pierwszy impulsowy laser z ośrodkiem czynnym Yb(5%):CNGS. Do
uzyskania synchronizacji modów wykorzystano nasycalne absorbery na bazie: półprzewodnikowego
zwierciadła typu SESAM oraz grafenu. Charakteryzację parametrów emitowanych impulsów
przedstawiono na rys. 1. W przypadku zwierciadła SESAM uzyskano impulsy o czasie trwania 52 fs.
Generowane widmo miało szerokość połówkową 24.4 nm (o centralnej długości fali λ 0 = 1055 nm).
Moc emitowana ze zwierciadłem wyjściowym o transmisji 2,6%, wynosiła 78 mW. Drugi typ
absorbera bazował na podwójnej warstwie grafenu nałożonej na transmisyjne podłoże wykonane
z fluorku wapnia. W tym przypadku zastosowane zostało zwierciadło wyjściowe o transmisji 0,4%.
Uzyskane widmo o szerokości 14 nm (λ0 = 1064 nm) odpowiadało impulsom o czasie trwania 85 fs.
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W pracy zaprezentowano rentgenowską spektroskopię absorpcyjną NEXAFS (ang. near edge X-ray
fine structure spectroscopy), opracowaną w oparciu o kompaktowe laboratoryjne laserowoplazmowe źródło promieniowania rentgenowskiego (ang. soft X-ray SXR). Prezentowany układ do
spektroskopii i spektromikroskopii różni się od typowych układów do spektroskopii NEXAFS z użyciem
źródła synchrotronowego, gdzie widmo NEXAFS uzyskuje się poprzez skanowanie energii fotonów.
W układzie ze źródłem laserowo-plazmowym widmo NEXAFS uzyskuje się stosując szerokopasmową
emisję SXR, zaś obrazy spektromiktoskopowe, tzw. mapy otrzymuje się przez skanowanie rastrowe
obiektu badanego punkt po punkcie, w każdym z punktów otrzymując widmo NEXAFS próbki. Plazma
jest generowana przez oddziaływanie nanosekundowych impulsów laserowych z podwójną tarczą
gazową. Źródło laserowo-plazmowe SXR zostało zoptymalizowane pod kątem wydajnej emisji
miękkiego promieniowania rentgenowskiego z plazmy kryptonowej w zakresie długości fali ~ 2 nm do
5 nm (energia ~ 250 eV - 620 eV). Emisja ta jest wykorzystywana do uzyskania jednocześnie widm
emisji źródła i widma absorpcji promieniowania SXR w próbce poprzez odpowiednią konstrukcję
spektrometru. Widma NEXAFS uzyskano z dużej pwierzchni badanej próbki [1], lub też z małego
obszaru, ok. 30x30 m2 demonstrując możliwości układu na cienkich próbkach polimeru PET.
W badaniach spektromikroskopowych [2] zaimplementowano skanowanie rastrowe w celu uzyskania
dwuwymiarowych map składu pierwiastkowego badanej próbki. Zbadano chemiczną (elementarną)
kompozycję PET zmodyfikowanego promieniowaniem z zakresu skrajnego nadfioletu EUV. Dane są
zgodne z pomiarami referencyjnymi i wartościami teoretycznymi. Widma PET napromieniowane
przez EUV wykazują zmniejszenie ilości wodoru w strukturze PET. Dodatkowo możliwe jest również
otrzymanie widma NEXAFS z użyciem pojedynczego impulsu laserowego o czasie trwania ok. 1 ns, co
w przyszłości może być użyte w badaniach czasowo-rozdzielczych.
Podziękowania: Autorzy dziękują prof. Krystynie Jabłońskiej i dr. Annie Wolskiej z Instytutu Fizyki PAN za konsultacje
naukowe dotyczące spektroskopii NEXAFS z użyciem laserowo-plazmowych źródeł promieniowania SXR.

Źródła finasowania: Praca finansowana przez Narodowe Centrum Nauki, projekty numer: UMO2015/17/B/ST7/03718, UMO-2015/19/B/ST3/00435, Laserlab Europe IV, projekt numer 654148, oraz The Ministry of
Education, Youth and Sports MEYS Czech Republic, projekt numer LTT17015.
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W4_2. Badania plazmy niskotemperaturowej indukowanej
promieniowaniem laserowo-plazmowych źródeł EUV
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Kostecki, Tomasz Fok, Henryk Fiedorowicz
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Plazma, wytwarzana w wyniku fotojonizacji gazów atomowych lub molekularnych, promieniowaniem z zakresu widmowego obejmującego promieniowanie rentgenowskie i skrajny nadfiolet
(EUV), nie występuje w warunkach normalnych na Ziemi, jest natomiast powszechna w przestrzeni
kosmicznej. Badania laboratoryjne tego typu plazmy, określane często w literaturze terminem
astrofizyka laboratoryjna prowadzone są głównie z zastosowaniem wysokoenergetycznych urządzeń
plazmowych (ang. high energy density - HED. Plazma wytwarzana za pomocą urządzeń typu HED
charakteryzuje się temperaturą elektronową rzędu kilkudziesięciu eV. Plazmę o temperaturze o rząd
niższej można wytwarzać za pomocą impulsów promieniowania jonizującego generowanego za
pomocą laboratoryjnych źródeł laserowo-plazmowych. Taka plazma powstaje np. w urządzeniach do
litografii EUV, pracujących w warunkach niskiego ciśnienia o wartości rzędu pojedynczych paskali.
Tego typu plazma powstaje również w komorach próżniowych, laserowo-plazmowych źródeł EUV,
wykorzystujących tarcze gazowe. Gaz wypełniający takie komory pod niskim ciśnieniem ulega
jonizacji pod wpływem ekspozycji na promieniowanie EUV. Gęstość elektronowa takiej plazmy jest
bardzo niska rzędu 108cm-3-1010cm-3. W urządzeniach tego typu możliwe jest jednak wytworzenie
plazmy niskotemperaturowej o gęstości elektronowej wyższej o wiele rzędów wielkości. Ma to
miejsce w sytuacji, kiedy fotojonizacji ulega niewielka porcja gazu, wstrzykiwana pod wysokim
ciśnieniem, w obszar oddziaływania z nanosekundowym impulsem promieniowania EUV o dużej
fluencji. Plazma tego typu może zostać wykorzystana do badań reakcji chemicznych indukowanych
promieniowaniem EUV, symulacji takich reakcji w górnych warstwach atmosfer planetarnych, badań
spektroskopowych gazów i aerozoli w różnych zakresach widmowych, modyfikacji powierzchni
materiałów poddanych jednoczesnemu działaniu promieniowania EUV i plazmy niskotemperaturowej
etc. Na rysunku 1 przedstawiono wybrane wyniki pomiarów dotyczących tego typu badań.

Rys. 1. Wyniki badań spektroskopowych wzbudzeń wewnątrzpowłokowych w plazmie wytworzonej w CO 2 (a) oraz obraz
mikroskopowy powierzchni krzemu poddanego obróbce plazmowej (b).

Źródła finasowania: Praca finansowana w ramach projektu UMO-2016/23/B/ST7/00949 przez Narodowe Centrum
Nauki.
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W ramach prac prowadzonych nad nowymi tarczami na potrzeby eksperymentów oddziaływania
impulsów laserowych z materią opracowane zostały dwie nowe konstrukcje urządzeń służących do
wytwarzania tarczy klasterowej oraz tarczy aerozolowej. Oba urządzenia powstały na bazie rozwoju
wcześniej opracowanych w Instytucie Optoelektroniki tarcz dwugazowych. W referacie
przedstawiono konstrukcję, parametry techniczne nowo opracowanych urządzeń oraz wstępne
wyniki charakteryzacji opracowanych tarcz. Pierwsze z prezentowanych urządzeń służy do
wytwarzania impulsowej tarczy klasterowej dla wybranych gazów atomowych oraz molekularnych
w wyniku schładzania gazu do odpowiednio niskiej temperatury wewnątrz podwójnego zaworu
elektromagnetycznego za pomocą chłodziarki termoelektrycznej. Proces wytwarzania tarczy
klasterowej nadzorowany jest przy użyciu opracowanego do tego celu kontrolera. Kontroler
zapewnia sterowanie procesem wytwarzania tarczy poprzez odpowiednie zasilanie zaworów
elektromagnetycznych, ich synchronizację oraz zasila i kontroluje moduł chłodziarki
termoelektrycznej. Drugie z opracowanych urządzeń służy do wytwarzania tarczy aerozolowej
w próżni za pomocą nebulizacji płynnego roztworu roboczego w wybranym gazie oraz impulsowego
wstrzykiwania go do komory próżniowej poprzez dyszę zaworu elektromagnetycznego. Opracowane
urządzenie do wytwarzania tarczy aerozolowej składa się ze specjalnie zaprojektowanego,
dwusekcyjnego zaworu elektromagnetycznego oraz opracowanego do niego kontrolera, który pełni
zarazem funkcję zasilacza urządzenia. Sam proces wytwarzania aerozolu następuje już wewnątrz
zaworu elektromagnetycznego i jest możliwy dzięki wykorzystaniu ultradźwiękowego przetwornika
piezoelektrycznego. Parametry wytwarzanej tarczy aerozolowej oraz jej synchronizacja z układem
eksperymentalnym zapewniana jest poprzez opracowany do tego celu kontroler.
Przedstawione w ramach pracy urządzenia stanowią innowacyjne rozwiązanie konstrukcyjne oraz
mogą być zastosowane do budowy źródeł promieniowania o wysokiej wydajności,
charakteryzujących się kwaziciągłym widmem emisji, bądź w przypadku tarcz aerozolowych mogą
znaleźć zastosowanie przy wytwarzania plazmy laserowej o parametrach zbliżonych do tarcz
uzyskiwanych z tarcz stałych.

Źródła finasowania: Praca finansowana w ramach projektu RMN 08-822, RMN 08-945
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W4_4. Kontrola częstotliwości monolitycznego lasera na ciele stałym
Nd:YVO4/YVO4/Er:Glass indukowana efektem fototermicznym
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Przedstawiamy nową konfigurację Nd:YVO4/YVO4/Er:Glass monolitycznego rezonatora laserowego na
ciele stałym generującego promieniowanie 1064 nm, w którym dodatkowo umieszczony kryształ
domieszkowany erbem (Er:Glass) jest oświetlany zewnętrznym promieniowaniem 1,55 µm.
Absorpcja tego promieniowania przez Er:Glass, wskutek efektu fototermicznego powoduje lokalny
wzrost temperatury, co z kolei prowadzi do zmiany wartości współczynnika załamania kryształu oraz
wymiarów geometrycznych, a przez to zmianę drogi optycznej rezonatora laserowego. Dzięki temu
częstotliwość promieniowania 1064 nm jest kontrolowana zewnętrznym promieniowaniem,
a zamknięcie pętli sprzężenia zwrotnego (Rys. 1a) umożliwia względną stabilizację częstotliwości
lasera.

Rys. 1. a) Układ eksperymentalny lasera na ciele stałym Nd:YVO4/YVO4/Er:Glass. b) Zależność optycznej mocy wyjściowej
lasera 1064 nm od zmiany mocy zewnętrznego promieniowania 1,55 µm. c) Względna wartość dewiacji Allana przy
włączonej pętli stabilizacji częstotliwości indukowanej fototermicznie (linia czarna) oraz dla pętli wyłączonej (linia czerwona)

W porównaniu z pracami wykorzystującymi efekt fototermiczny do stabilizacji częstotliwości laserów
na ciele stałym [1,2], prezentowana konfiguracja zapewnia, co najmniej o rząd lepszą względną
stałość częstotliwości lasera (4,5x10-12 @10 s) i utrzymuje się na poziomie 10-12 nawet dla pomiarów
długoterminowych (Rys. 1c). Dodatkową zaletą przedstawionej metody stabilizacji jest praktyczny
brak wpływu promieniowania 1,55 µm kontrolującego częstotliwość lasera na jego wyjściową moc
optyczną (Rys. 1b). W porównaniu z bierną stabilizacją lasera, zastosowanie przedstawionej metody
poprawiło ponad 3 rzędy długoterminową stałość częstotliwości lasera.
Źródła finasowania: Praca finansowana w ramach projektu DEC 2014/14/M/ST7/00866 przez Narodowe Centrum
Nauki (NCN).
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W 1961 roku Elias Snitzer [1] zaprezentował możliwość konstruowania laserów, w których ośrodkiem
czynnym jest światłowód domieszkowany jonami ziem rzadkich. Od tego czasu datuje się dynamiczny
rozwój techniki laserów włóknowych, pozwalających na opracowywanie źródeł promieniowania
koherentnego o znakomitych parametrach wiązki wyjściowej - wysokich wartościach mocy optycznej
przy zachowaniu jednomodowej charakterystyki przestrzennej generowanego promieniowania.
Zalety te wynikają ze specyficznej geometrii ośrodka aktywnego, umożliwiającej, dzięki efektowi
falowodowemu, zastosowanie ośrodka aktywnego o praktycznie dowolnej długości, przy zachowaniu
niewielkich rozmiarów całego urządzenia oraz łatwość uzyskania pracy na podstawowym modzie
poprzecznym. Układy włóknowe zdominowały w ostatnich latach rynek laserów ciała stałego,
znajdując liczne zastosowania w układach przemysłowej obróbki trudnotopliwych metali (cięcia,
spawania, hartowania itp.), układach medycznych czy systemach broni laserowej. Należy podkreślić,
że chociaż liczba firm produkujących lasery włóknowe jest stosunkowo liczna, to kompetencje
technologiczne, pozwalające na wytwarzanie włókien aktywnych o odpowiednich właściwościach
mają zaledwie nieliczne ośrodki.
W pracy tej przedstawione zostaną wyniki badań spektroskopowych oraz generacyjnych jednych
z pierwszych polskich światłowodów aktywnych do zastosowań w układach laserów włóknowych,
wytworzonych w Pracowni Technologii Światłowodów Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej. Właściwości spektroskopowe zaprojektowanych i wytworzonych preform oraz
światłowodów aktywnych zostały porównane z próbkami pozyskanymi od dostawców komercyjnych.
Badania generacyjne przeprowadzono w dwóch konfiguracjach: lasera z rezonatorem w postaci
siatek braggowskich, oraz rezonatora pętlowego (w układzie theta, prezentowanym w pracy [2]).
Opracowane włókna pozwoliły na uzyskanie generacji w zakresie ok. 1 µm oraz ok. 2 µm –
odpowiednio dla światłowodów domieszkowanych jonami iterbu i tulu.
Wyniki badań potwierdziły zarówno potencjał opracowanej technologii włókien aktywnych, jak też
możliwości konstruowania laserów włóknowych bazujących na polskich komponentach
światłowodowych – włóknach aktywnych, sumatorach mocy optycznej, siatkach braggowskich etc.
Źródła finasowania: Praca częściowo finansowana w ramach projektu 1-6/1/PS/2014 przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju.
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W referacie przedstawiony zostanie aktualny stan rozwoju szkieł domieszkowanych lantanowcami do
zastosowań w technologii włókien laserowych. Zaprezentowane zostaną obecne kierunki rozwoju
układów opartych o szkła tlenkowe, chalkogenkowe i fluorkowe umożliwiające uzyskanie emisji
w zakresie VIS-NIR.
W referacie omówione zostaną m.in. właściwości optyczne i strukturalne szkieł germanianowych
modyfikowanych składnikami o różnej energii fononów (np. BaO, TeO2, B2O3) pozwalających na
kształtowanie widma emisji lantanowców (np. Eu3+). Parametry spektroskopowe zostaną
scharakteryzowane na podstawie badań FT-IR, SEM i skorelowane z właściwościami
luminescencyjnymi wybranych szkieł. Omówione zostaną potencjalne zastosowania szkieł
wieloskładnikowych do budowy światłowodowych źródeł promieniowania.

Źródła finasowania: Praca realizowana w ramach projektu Nr 2016/23/B/ST8/00706 sfinansowana przez Narodowe
Centrum Nauki.
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W referacie przedstawiony zostanie aktualny stan technologii włókien aktywnych
współdomieszkowanych jonami ziem rzadkich (RE). Zaprezentowane zostaną kierunki rozwoju szkieł
i konstrukcji światłowodów aktywnych stosowanych do budowy włóknowych źródeł promieniowania
w zakresie bezpiecznym dla wzroku.
Zaprezentowane zostaną własne osiągnięcia w zakresie nowych konstrukcji i wytwarzania
światłowodów współdomieszkowanych jonami pierwiastków ziem rzadkich z wytworzonych szkieł
wieloskładnikowych zapewniających efektywny transfer energii pomiędzy jonami domieszek
lantanowców, prowadzący do uzyskania luminescencji w pożądanym zakresie spektralnym 1,7-2,1
m. W szczególności omówione zostaną technologiczne uwarunkowania ko-domieszkowania szkieł
rdzeniowych i przedstawiona zostanie analiza ich właściwości luminescencyjnych oraz wykonanych
z nich światłowodów charakteryzujących się luminescencją w zakresach (1,7-2,1) m - światłowód
i szkło antymonowo–germanowo-krzemianowe oraz z układu GeO2-Ga2O3-BaO współdomieszkowane
jonami: Tm3+/Ho3+, Yb3+/Ho3+, Yb3+/Tm3+/Ho3+ oraz światłowód krzemionkowy współdomieszkowany
jonami Yb3+/Tm3+.
Omówione zostaną wyniki charakteryzacji opracowanych i wykonanych włókien, w tym ich
właściwości luminescencyjne w układzie „one end pumping”.

.

Źródła finasowania: Badania zostały zrealizowane w ramach pracy S/WE/3/2018 i sfinansowane ze środków na naukę
MNiSW.
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Materiały kompozytowe na bazie polimerów, będące połączeniem dwóch różnych faz o różnych
właściwościach optycznych i mechanicznych – polimerowej osnowy i wbudowanych w nią
nanostruktur aktywnych, stwarzają potencjalną możliwość projektowania i konstruowania nowej
klasy źródeł promieniowania, charakteryzujących się niewielkimi rozmiarami, niską ceną
i znakomitymi właściwościami optycznymi i mechanicznymi. Obszar potencjalnych zastosowań takich
materiałów obejmuje nowoczesne systemy telekomunikacji optycznej, optoelektronikę
zintegrowaną, optyczne przetwarzanie informacji i wiele innych. Aktywne kompozyty polimerowe,
intensywnie badane i rozwijane od kilku lat, w opinii wielu autorów uważane są za rozwiązanie, które
może zrewolucjonizować rynek źródeł promieniowania na zakres krótkofalowy (w tym żółtopomarańczowy, praktycznie niedostępny dla współczesnych laserów półprzewodnikowych) oraz
źródeł światła białego. Polimery aktywne optycznie mogą znaleźć również zastosowanie w układach
wzmacniaczy optycznych na zakres zielony i czerwony, kompatybilnych z optycznymi sieciami
polimerowymi.
W niniejszej pracy przedstawiamy wyniki badań nad właściwościami luminescencyjnymi w zakresie
widzialnym materiałów kompozytowych na bazie poli(metakrylanu metylu) z wbudowanymi
nanokryształami domieszkowanymi jonami prazeodymu. Prowadzone badania koncentrowały się na
możliwości uzyskania emisji światła białego w opracowanych materiałach.
Zakres prac, obejmował wytworzenie i charakteryzację strukturalną oraz wszechstronne zbadanie
właściwości luminescencyjnych szeregu materiałów nanokrystalicznych (tlenkowych i fluorkowych)
aktywowanych jonami Pr3+ oraz materiałów kompozytowych na bazie PMMA domieszkowanych tymi
nanoproszkami. Wszechstronna charakteryzacja spektroskopowa nanokrystalitów oraz materiałów
kompozytowych, obejmująca m.in. pomiary i analizę charakterystyk wzbudzenia i luminescencji oraz
dynamiki fluorescencji stanów wzbudzonych domieszki aktywnej potwierdziła, że aktywne
nanokrystality wbudowane w osnowę polimerową zachowują swoje oryginalne właściwości
optyczne, a jednocześnie pozostają ekranowane zarówno od niekorzystnego oddziaływania
z fononami matrycy jak również od wpływu zewnętrznych zanieczyszczeń (w szczególności jonów
OH-). W części opracowanych materiałów potwierdzono również możliwość uzyskania „białej”
luminescencji. Wydaje się, że opracowane materiały pozwolą również na przetworzenie w postać
włókien optycznych, otwierając tym samym możliwości projektowania i konstruowania nowej klasy
ośrodków aktywnych.

Źródła finasowania: Niniejsza praca finansowana była przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu PRELUDIUM
2013/09/N/ST8/04347.
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S1_5. Transfer energii w światłowodach polimerowych
współdomieszkowanych związkami luminescencyjnymi
Piotr Miluski1*, Marcin Kochanowicz1, Jacek Żmojda, Agata Baranowska1, Tomasz Ragiń1,
Andrzej Zając1, Jan Dorosz1, Wojciech Pisarski2, Dominik Dorosz3
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Możliwości modyfikacji optycznych materiałów polimerowych poprzez wprowadzanie związków
luminescencyjnych znacząco poszerzają ich zastosowania w dziedzinie światłowodów włóknistych.
W referacie przedstawiony zostanie aktualny stan wiedzy nt. zastosowań luminescencyjnych
aktywnych światłowodów polimerowych. Zaprezentowane zostaną optyczne struktury polimerowe
domieszkowane fluorescencyjnymi związkami organicznymi oraz lantanowcami oraz możliwości
modyfikacji widma luminescencji w strukturze światłowodowej poprzez wykorzystanie efektów
reabsorpcji i tłumienności spektralnej.
W referacie omówione zostaną wytworzone światłowody polimerowe na bazie osnowy
poli(metakrylanu metylu) współdomieszkowane luminescencyjnymi związkami węglowodorów
aromatycznych (1,4-Bis(2-methylstyryl)benzen, Perylen) organicznymi związkami ksantenowymi
(Rodamina 6G, rodamina B) oraz związkami lantanowców (Tb3+, Eu3+). Przedstawione zostaną
możliwości wykorzystania transferu energii w strukturze światłowodowej w celu uzyskania
pożądanych widm luminescencyjnych w zakresie promieniowania widzialnego. Omówione zostaną
również potencjalne zastosowania wytworzonych współdomieszkowanych światłowodów
polimerowych.

Źródła finasowania: Badania zostały zrealizowane w ramach pracy S/WE/3/2018 oraz DEC-2017/01/X/ST8/0059595 i
sfinansowane ze środków na naukę MNiSW.
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S2_1. Kwantowy laser kaskadowy o emisji powierzchniowej
(QC-VCSEL)
Włodzimierz Nakwaski*, Sandra Grzempa, Tomasz Czyszanowski
Instytut Fizyki, Politechnika Łódzka, ul. Wólczańska 219, 90-924 Łódź, Polska
*
wlodzimierz.nakwaski@p.lodz.pl
Pierwsze lasery półprzewodnikowe były wytwarzane jako lasery o emisji krawędziowej (EELs – edgeemitting lasers). Jednakże nie cechowały się one wystarczająco dobrymi charakterystykami
użytkowymi - ich promieniowanie było bardzo rozbieżne i zawierało wiele modów podłużnych.
Znacznie lepszymi własnościami emitowanej wiązki cechowały się późniejsze lasery o emisji
powierzchniowej (VCSELs – vertical-cavity surface-emitting lasers), których wiązka była już mało
rozbieżna, nie wykazywała astygmatyzmu i zawierała jedynie pojedynczy mod podłużny. Jednakże
w obu powyższych strukturach występująca w nich międzypasmowa emisja promieniowania
o oczekiwanej długości fali wymagała znalezienia materiałów półprzewodnikowych o odpowiednich
szerokościach przerwy energetycznej. Dopiero kwantowe lasery kaskadowe (QCLs – quantumcascade lasers), w wyniku wykorzystywanych w nich do emisji promieniowania przejść miedzy
stanami energetycznymi studni kwantowych, umożliwiły emisję promieniowania o zadanej
konstrukcyjnie długości fali bezpośrednio związanej z rozmiarami studni. Jednakże wciąż były to
struktury o emisji krawędziowej o wyżej wymienionych niepożądanych własnościach. Naturalną
konsekwencją takiego stanu rzeczy była próba połączenia zalet kwantowych laserów kaskadowych
z zaletami laserów VCSEL. Jednakże istnieje fundamentalna przeszkoda w znalezieniu takiej
optymalnej struktury laserowej - emitowane w obszarze czynnym standardowego lasera VCSEL
promieniowanie ma pole elektryczne spolaryzowane równolegle do krawędzi obszaru czynnego,
podczas gdy emisja stymulowana w QCL wymaga stosowania promieniowania o polu elektrycznym
spolaryzowanym prostopadle do tych krawędzi.
Powyższy problem udało się wreszcie rozwiązać - w niniejszej pracy zostanie zaprezentowana nowa
struktura [1] kwantowego lasera kaskadowego o emisji powierzchniowej (quantum-cascade verticalcavity surface-emitting laser – QC-VCSEL) wykazującego najbardziej istotne zalety zarówno lasera
QCL, jak i lasera VCSEL, bez ich najbardziej dotkliwych wad. W nowym laserze QC-VCSEL będzie
można ustalić konstrukcyjnie długość fali emitowanego promieniowania, emitowana symetryczna
jego wiązka będzie mało rozbieżna, będzie zawierać tylko mod podstawowy, i nie będzie wykazywała
astygmatyzmu.
Źródła finansowania: Praca została zrealizowana w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki nr
2017/25/B/ST7/02380.
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[1] T. Czyszanowski, IEEE Photon. Technol. Lett. 29 (2018) pp. 351-354.
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S2_2. Półprzewodnikowe lasery dyskowe
od VCSEL1 przez VECSEL2 do MECSEL3
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Główną, szeroko eksploatowana zaletą laserów półprzewodnikowych jest możliwość bezpośredniego
pompowania elektrycznego. Jednakże w wielu zastosowaniach bezpośrednie pompowanie
elektryczne silnie ogranicza możliwości wykorzystania materiałów półprzewodnikowych do generacji
promieniowania koherentnego dużej mocy (~10W) w wiązce o dobrej jakości optycznej (M 2=1).
Możliwość wyboru długości fali emisji, doskonała jakość optyczna wiązki i duża moc emisji są cechami
pożądanymi przez wielu konstruktorów laserów. Są też możliwe do realizacji w przypadku
optycznego pompowania półprzewodnikowych laserów dyskowych. Lasery te wykorzystują
epitaksjalne struktury półprzewodnikowe, w szczególności zalety inżynierii przerwy wzbronionej dla
projektowania, w zakresie bliskiej podczerwieni, emisji na wybranej długości fali. Jednocześnie
wykorzystując zalety zewnętrznych rezonatorów – technikę laserów na ciele stałym,
półprzewodnikowe lasery dyskowe umożliwiają emisję w modzie TEM00 poprzez eliminacja modów
wyższych rzędów. Pozwalają również na wykorzystanie wewnątrz rezonatorowych elementów optyki
nieliniowej dla konwersji promieniowania w zakres widzialny od niebieskiego poprzez zielony i żółty
po czerwony.
W pracy omówione będzie jak modyfikowano elementy składowe standardowej struktury lasera
półprzewodnikowego o emisji powierzchniowej by wykorzystać potencjał optycznego pompowania
dla emisji z duża mocą i jak poprzez oddzielenie struktury półprzewodnikowej od podłoża
epitaksjalnego poszerzyć zakres spektralny w obszary dotychczas słabo spenetrowane przez lasery
półprzewodnikowe; tzn. omówiona będzie ewolucja od VCSEL1 przez VECSEL2 do MECSEL3.

Źródła finasowania: Praca finansowana w ramach projektu NR UMO-2017/25/B/ST7/00437 przez Narodowe Centrum
Nauki.
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ang. Vertical-Cavity Surface – Emitting Laser
ang. Vertical External Cavity Surface – Emitting Laser
3 ang. Membrane External Cavity Surface –Emitting Laser lub DBR-free laser
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S2_3. Nowe konstrukcje i szerokie strojenie spektralne
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Półprzewodnikowe Lasery Dyskowe (ang. SDL lub VECSEL) to konstrukcja lasera półprzewodnikowego
zyskującego w ostatnim czasie coraz większe znaczenie. Zastosowanie zewnętrznego rezonatora oraz
pompowania optycznego pozwala na emisję z dużą mocą w wiązce gaussowskiej, na pojedynczym
modzie, spektralnie wąskiej linii, co nie jest możliwe w konwencjonalnych konstrukcjach laserów
półprzewodnikowych.
Cechą wyjątkową półprzewodnikowych laserów dyskowych są możliwości wynikające z inżynierii
przerwy wzbronionej pozwalające na projektowanie i wykonywanie źródeł światła spójnego
w szerokim zakresie długości fali (emisja fundamentalna 630-5000 nm i konwersja częstotliwości
315-589 nm) oraz projektowanie źródeł zoptymalizowanych na emisję na wielu długościach fali [1],
a także na strojenie emisji w bardzo szerokim zakresie spektralnym.
Obecnie w Instytucie Technologii Elektronowej trwają intensywne prace nad zwiększeniem
dostępnego zakresu strojenia długości fali emisji SDL. W niniejszej pracy zostaną porównane
dwie nowatorskie konstrukcje półprzewodnikowych laserów dyskowych, które umożliwiają znaczną
poprawę powyższego parametru i porównane do dotychczasowych osiągnięć w tej dziedzinie.
Pierwsza konstrukcja wykorzystuje heterostrukturę, w której znajduje się jedynie obszar aktywny bez
zwierciadła Bragga [2] (ang. DBR-free). Dla tej konstrukcji uzyskano 55 nm strojenia. Drugi unikalny
projekt to laser VECSEL z heterostrukturą zawierającą pojedynczy obszar aktywny wewnątrz
dwumodowej mikrownęki [3]. Ta konstrukcja z wykorzystaniem rezonatora z wysokoodbiciowymi
zwierciadłami pozwala na strojenie długości fali w rekordowym zakresie 95 nm w paśmie 980 nm.
Relatywnie wysoka moc wyjściowa przekraczającą setki mW jest wystarczająca dla większości
zastosowań spektroskopowych.
Źródła finansowania: Praca finansowana w ramach projektu NCN-2017/25/B/ST7/00437 i NCN-2014/15/N/ST7/04742
przez Narodowe Centrum Nauki.
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[2] Z. Yang, A. Albrecht, J. G. Cederberg, and M. Sheik-Bahae, “Optically pumped dbr-free semiconductor disk lasers”, Opt.
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Sympozjum Techniki Laserowej STL 2018 | 47

S2_4. Emitted beam stabilization in junction plane by lateral
periodic structure in laser diodes emitting at 980 nm
Andrzej Maląg1*, Marian Teodorczyk1, ElżbietaDąbrowska1, Grzegorz Sobczak2
1

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, 01-919 Warszawa, ul. Wólczyńska 133
2
Instytut Technologii Elektronowej, 02-668 Warszawa, al. Lotników 32/46
* andrzej.malag@itme.edu.pl

We present the progress in works on emitted beam stabilization in the junction plane of wide-stripe
high power laser diodes (LDs). The idea of lateral periodic structure (LPS) superimposed on a widestripe waveguide for this stabilization has been introduced recently [1]. Laterally periodic current
flow (longitudinally constant) and gain cause a preference and stabilization of high-order lateral
modes (of spatial distribution close to LPS) relative to the fundamental and lowest order ones. LPS
are geometrically similar to phase-locked arrays, still periodically modulated but continuous current
and gain distributions over the active layer plane here lead to the discrimination of lateral eigenmodes of the wide-stripe rather than to electrical separation of narrow stripes and their coupling by
optical tunneling like in PLA. The degree of the preference and the stabilization range depend on
technological details of LPS. Here the
stabilization over the entire LD's drive current
range in pulsed and CW (Fig.2, left) operation by
LPS built into asymmetric InGaAs/AlGaAs/GaAs
heterostructure by chemical etching (as shown in
Fig.1) is evidenced. This drive range is limited by
the mirrors COD threshold and thermal issues.
Fig. 1. SEM image of a fragment of LPS obtained by chemical
etching of the heterostructure surface. Active stripes are separated by Schottky-isolation stripes of widths d and s,
respectively. LPS period  = d + s.

Fig. 2. FF in-junction-plane CW distributions as a function of a drive current of LPS-stabilized (left) and conventional (for
comparison, right) LDs made from the same DB-ASCH heterostructure for 960 nm band

Financial support: the work supported by the internal ITME project "Stabilization of emitted beam profile in junction
plane of high-power laser diodes"

References:
[1]. A. Maląg, G. Sobczak, E. Dąbrowska, M. Teodorczyk, A. Dąbrowski, " Stabilizacja wiązki w płaszcyźnie złącza poprzez
preferencję wysokiego modu bocznego w diodach laserowych na pasmo 980 nm", STL'2016, Conference Materials, p. 31.
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S2_5. Dwusekcyjne lasery kaskadowe na zakres średniej
podczerwieni
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Lasery kaskadowe stały się wszechstronnym źródłem laserowym w zakresie podczerwieni o licznych
zastosowaniach. Ważną i pożądaną cechą laserów kaskadowych z punktu widzenia aplikacji jest
stabilność długości emitowanej fali, praca jednomodowa i szeroka przestrajalność długości fali.
Praca ta przedstawia wyniki analizy własności dwusekcyjnych laserów kaskadowych. Lasery
kaskadowe o dwóch sprzężonych optycznie wnękach w porównaniu do "klasycznych" laserów
kaskadowych charakteryzują się możliwością pracy na pojedynczym modzie podłużnym oraz
możliwością przestrajania.
Laser dwusekcyjny otrzymuje się poprzez usunięcie cienkiego paska metalizacji z górnego kontaktu,
a następnie wykonuje się przecięcie wnęki lasera na dwie części, oddzielone przerwą o zadanej
szerokości. Segmenty lasera są odizolowane elektrycznie. Poprzez niezależne zasilanie sekcji różnymi
prądami, można osiągnąć przestrajalną, jednomodową emisję.
Uzyskano impulsową, jednomodową pracę lasera w temperaturze pokojowej (rys. 1),
o współczynniku tłumienia modów bocznych (SMSR) na poziomie 40dB. Laser emitował 15
mW/zwierciadło, na długości fali 1059.4 cm-1 (9.44 μm). Zaobserwowano stabilną, jednomodową
emisję w szerokim zakresie temperatur pracy. Przestrajanie temperaturowe następowało
z szybkością 0.59 nm/K.

Rys 1. Widmo emisji jednomodowej lasera
InGaAs/AlGaAs/GaAs o SMSR wynoszącym 43 dB.

Rys 2. Mapa zależności SMSR od warunków zasilania
sekcji: krótkiej (oś pionowa) i długiej (oś pozioma

Źródła finasowania: Praca finansowana z grantu NCN: SONATA No. 2013/09/D/ST7/03966 oraz z grantu NCBR PROFIT
PBS2/A3/15/2013
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Na przestrzeni ostatnich dwóch lat dokonał się znaczny postęp w wytwarzaniu azotkowych laserów
typu VCSEL. Mimo tego na razie konstrukcje te są wciąż na etapie badań laboratoryjnych ale ich
osiągi stają się coraz lepsze. Ze względu na włacności fizyczne materiałów z których są wytwarzane,
a co za tym idzie m.in. częste stosowanie w nich dielektrycznych zwierciadeł DBR, azotkowe lasery
VCSEL cechują się dość długimi rezonatorami. Obliczenia termiczne pokazują, że dłuższy rezonator
pozwala na lepszy rozpływ i w konsekwencji na lepsze odprowadzenie ciepła z tych konstrukcji. Długi
rezonator wprowadza jednak duże straty wewnętrzne związane z absorpcją w materiale n-GaN, co
pociąga za sobą wzrost prądu zasilania i w konsekwencji wzrost temperatury we wnętrzu lasera.
W pracy podjęto próbę optymalizacji konstrukcji lasera GaN VCSEL, wytworzonego przez grupę
Shujiego Nakamury z Kalifornijskiego Uniwersytetu Santa Barbara [1], pod względem emitowanej
mocy optycznej i wartości parametrów progowych lasera.

Rys. 1. Zależność mocy optycznej emitowanej przez laser od prądu zasilania dla różnych sprawności wstrzykiwania prądu do
obszaru czynnego lasera i jego charakterystyka napięcie-prąd (lewy rysunek) oraz zależność mocy emitowanej od prądu
zasilania dla różnych absorpcji materiału n-GaN stanowiącego główny składnik rezonatora lasera (prawy rysunek).

Podziękowania: Autorzy dziękują Charlesowi A. Formanowi oraz Danielowi A. Cohenowi z University of California, Santa
Barbara za udostępnienie danych konstrukcyjnych lasera i wyników pomiarów jego charakterystyk oraz cenne dyskusje
podczas realizacji tej pracy.
Źródła finasowania: Praca częściowo zrealizowana w ramach grantu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki
grant nr 2015/19/D/ST7/01609.
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Lasery półprzewodnikowe wytwarzane są w dwóch konfiguracjach: z emisją wiązki
równolegle do warstw tworzących strukturę lasera (krawędziowe lasery EEL, ang. Edge Emitting
Lasers), oraz z emisją prostopadłą (lasery VCSEL, ang. Vertical-Cavity Surface-Emitting Lasers).
W laserach VCSEL konieczne jest zastosowanie zwierciadeł o bardzo dużej odbijalności,
przekraczającej 99%. W tym celu wykorzystuje się zwierciadła braggowskie DBR (ang. Distributed
Bragg Reflector). Ich odbijalność zależy od kontrastu współczynnika materiałów tworzących je oraz
od liczby par warstw. Dobór optymalnej odbijalności zwierciadła, przez które następuje emisja
użytecznego promieniowania, jest ważnym zagadnieniem. Duża odbijalność obniża próg akcji
laserowej, ale redukuje również moc emitowanego promieniowania.
Wykorzystując model pracy nadprogowej lasera VCSEL stworzony w Zespole Fotoniki
Politechniki Łódzkiej [1], przeprowadziliśmy symulacje laserów wytworzonych na Politechnice
Berlińskiej emitujących falę o długości 980 nm. Analiza dotyczyła oryginalnie zaprojektowanych
struktur oraz ich modyfikacji polegających na zmianie liczby par górnego DBR-a. Dla tych struktur
analizowaliśmy prąd progowy i nachylenie zależności mocy emitowanej od prądu w pobliżu progu
akcji laserowej. Z przeprowadzonych symulacji wynika, że z punktu widzenia zastosowań optycznego
przesyłu danych, korzystna jest znaczna redukcja górnego DBR-a w porównaniu z powszechnie
stosowanymi rozwiązaniami.
Podziękowania: Autorzy dziękują grupie prof. Jamesa A. Lotta z Technische Universität Berlin za odostępnienie
charakterystyk eksperymentalnych arsenkowych laserów VCSEL.

Źródła finasowania: Praca finansowana w ramach projektu 2016/21/B/ST7/03532 przez Narodowe Centrum Nauki.
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W ostatnich latach, nanofotonika, jako dziedzina umożliwiająca kształtowania własności optycznych
na poziomie strukturalnym, stanowi jedną z najbardziej dynamicznie rozwijanych gałęzi współczesnej
nauki. W szczególności, metamateriały hiperboliczne (HMM), tj. nanostruktury charakteryzujące się
niezwykle silną dyspersją, leżą w centrum zainteresowania wielu zespołów naukowych na całym
świecie. Jak do tej pory, właściwości struktur HMM były rozważane w wielu zastosowaniach,
włączając w to bezdyfrakcyjne obrazowanie, czy detekcje sygnałów biologicznych [1,2]. Ponadto,
z uwagi na potencjalnie nieskończoną gęstość stanów [1], struktury te były również rozważane
w kontekście kontroli efektywnego wzmocnienia i absorpcji [3], a także zwiększania efektywności
emisji spontanicznej oraz wymuszonej [4].
Równolegle do badań poświęconym właściwościom metamateriałów hiperbolicznych, prowadzone
były prace dotyczące ich wykorzystania w bardziej złożonych strukturach, które oferują zupełnie
nowymi cechy. Jednym z flagowych przykładów takich struktur jest tzw. hiperkryształ fotoniczny
(z ang. photonic hypercrystal, PHC) łączący cechy propagacji plazmonicznej oraz fotonicznej. Typowo,
struktura PHC jest zrealizowana poprzez naprzemienne ułożenie materiału wykazującego dyspersję
hiperboliczną oraz materiału dielektrycznego [5].
Niniejsza praca jest dedykowana analizie właściwości generacyjnych nowej klasy laserów DBR (ang.
distributed bragg reflector) opartych na przestrajalnych hiperkryształach fotonicznych. Zakres
proponowanej analizy obejmuje wpływ geometrii oraz konfiguracji struktury na próg generacji oraz
właściwości spektralne promieniowania wyjściowego. Ponadto, rozważona zostanie również
możliwość dynamicznego kształtowania wyjściowych charakterystyk emisyjnych, zapewnioną
poprzez przestrajalność napięciową zastosowanej struktury HMM.
Źródła finansowania: Praca została sfinansowana przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) z projektu nr. UMO2016/23/N/ST7/03573 realizowanego w ramach programu „PRELUDIUM”.
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Lasery swiatłowodowe realizowane przy zastosowaniu szkieł fluorkowych emitują światło
koherentne w zakresie długości fal od 2800 nm do niemal 4000 nm [1]. Modelowanie numeryczne
jest istotnym elementem procesu projektownia laserów światłowodowych. Przedmiotem rozważań
jest zastosowanie metody linii oraz metody charakterystych do analizy właściwości optycznych
laserów światłowodowych wykonanych przy zastosowaniu szkieł fluorkowych. W szczególności
przeprowadzono analizę zależności mocy wyjściowej lasera swiatłowodowego domieszkowaniego
jonami erbu od mocy pompy i czasu. Porównano wyniki obliczeń mocy wyjściowej lasera przy zadanej
mocy pompy otrzymane metodą linii oraz metodą charakterystyk. Rysunek 1 przedstawia
przykładowe przebiegi czasowe mocy oraz koncentracji jonów erbu na wybranych poziomach
energetycznych obliczone dla lasera światłowodowego domieszkowanego jonami erbu metodą linii
[2].

Rys. 1. Zależmość od czasu mocy lasera oraz koncentracji jonów erbu na wybranych poziomach energetycznych

Źródła finasowania: Praca finansowana w ramach prac statutowych Politechniki Wrocławskiej oraz przez COST Action
MP 1401 Advanced fibre laser and coherent source as tools for society, manufacturing and lifescience
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Celem wykładu jest wprowadzenie w tamatykę broni laserowej. We wstępie przedstawiono
koncepcję, architekturę, oraz wybrane wyniki systemów broni laserowej uzyskane w ostanich latach
na świecie. W dalszej częsci omówione zostały podstawowe wyniki uzyskane w Instytucie
Optoelektroniki w ramach programu Laserowe Systemy Broni Skierowanej Energii. W szczególności
pokazno wyniki weryfikacji poligonowej pierwszego w kraju systemu broni laserowej
wykorzystującego jako efektor laser włóknowy o mocy 10 kW. Na zakończenie omówiono
podstawowe ograniczenia i wyzwania naukowe-techniczne determinujące uzyskanie zakładanej
jakości systemu broni laserowej.

Rys. 1. Fotografie przepalanych obiektów na poligonie

Źródła finasowania: : Praca finansowana przez NCBR w ramach projektu strategicznego nr DOB-1-6/1/PS/2014:
„Laserowe Systemy Broni Skierowanej Energii, Laserowe Systemy Broni Nieśmiercionośnej".
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Technologie przyrostowe są znane są od ponad 30 lat a pomimo to są ciągle obiektem dużego
zainteresowania. Wynika to z niewątpliwych zalet jakie posiadają oraz co raz częściej pojawiającymi
się tendencjami do ich traktowania jako technologii produkcyjnych. Jedną z mniej popularnych
technologii przyrostowych jest zastosowanie wiązki laserowej oraz drutu metalowego jako materiału
addytywnego. Technologia ta posiada wiele zalet:
- proces realizowany jest w atmosferze gazu osłonowego(nie wymaga próżni),
- możliwe jest stosowanie do szerokiego zakresu rozmiarów części,
- wysoka wydajność i sprawność depozycji,
- dobra dokładność geometryczna wymagająca drobnej obróbki wykańczającej,
- niska udział ciepła w porównaniu z innymi metodami,
- łatwość sterowania i automatyzacji procesu.
W prezentowanym artykule przedstawiono wyniki badań związanych z realizacją projektu NCN.
MCKE.17.001, pt: "Wieloskalowa analiza procesów fizyko-chemicznych podczas szybkiego
prototypowania z wykorzystaniem skoncentrowanych źródeł energii w aspekcie kształtowania
mikrostruktury i własności mechanicznych tworzyw metalicznych". W szczególności omówione
zostaną właściwości otrzymanych napoin takie jak: mikrotwardość, wytrzymałość na rozciąganie,
struktura metalograficzna, geometria otrzymanych napoin wykonanych z drutu spawalniczego
LNM307 o średnicy Ø1,2mm. Wymienione właściwości rozpatrywane będą w aspekcie zmiennych
parametrów technologicznych procesu napawania.

Rys. 1. Schemat procesu napawania przyrostowego z wykorzystaniem lasera i drutu metalowego jako materiału
dodatkowego
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W zastosowaniach biomedycznych wydłużony kształt struktur na powierzchni biomateriału
sprzyja różnicowaniu się komórek macierzystych w kierunku osteoblastów, przez co takie topografie
powierzchni są szczególnie interesujące do zastosowań na implanty kostne. Jedną z obiecujących
metod wytwarzania zróżnicowanych, periodycznych topografii jest bezpośrednia laserowa litografia
interferencja (DLIL – ang. Direct Laser interference lithography) [1–4]. DLIL to miejscowa, łatwa
w adaptacji, bezkontaktowa i bez-maskowa modyfikacja powierzchni, w której dwie lub więcej
wiązek lasera interferuje ze sobą i tworzy charakterystyczny, powtarzający wzór na powierzchni
materiału. Tworzenie struktur na powierzchni nie jest wynikiem bezpośredniej ablacji laserowej, jak
w konwencjonalnych technikach laserowych, a to umożliwia zmniejszenie rozmiarów periodycznych
obiektów utworzonych podczas procesu do wymiarów mikrometrycznych.
Głównym celem tego badania była analiza możliwości wykorzystania techniki DLIL do tworzenia
periodycznych struktur na powierzchni tytanu po procesie kulowania i trawienia. Procedura
przedstawiona w pracy została opracowana w celu miejscowej funkcjonalizacji powierzchni
prefabrykowanych elementów o pierwotnej chropowatości. Oba procesy, czyli kulowanie i trawienie,
są powszechnie wykorzystywane przy wykańczaniu powierzchni implantów, w tym pasywnych
implantów słuchowych. Zmodyfikowaną powierzchnię scharakteryzowano pod względem kształtu,
topografii, składu chemicznego oraz chropowatości. W tym celu wykorzystano techniki mikroskopii
elektronowej (SEM, SEM+EDS), optycznej (cyfrowy mikroskop 3D) oraz profilometr optyczny. W celu
wstępnej oceny biologicznych cech powierzchni materiału wykonano pomiary zwilżalności oraz
swobodnej energii powierzchniowej (SEP). Dodatkowo w celu określenia właściwości mechanicznych
materiału po modyfikacji, wykonano pomiary mikrotwardości.
Źródła finasowania: Praca finansowana w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM
nr 2016/23/N/ST8/02044
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Kształtowanie laserowe to metoda polegająca na bezstykowym nadawaniu pożądanych kształtów
elementom przy użyciu oddziaływania wiązki laserowej. Metoda ta jest rozwijana od początku lat 80.
ubiegłego wieku m.in. w Centrum Laserowych Technologii Metali PŚk i PAN. Ogólnie mechanizmem
pozwalającym na zmiany kształtu elementów jest rozszerzalność cieplna materiału. Odpowiednie
nagrzewanie elementu (po zaprogramowanych ścieżkach, z odpowiednio dobraną temperaturą itp.)
pozwala na uzyskanie zaplanowanych kształtów.
Mimo
pewnych
obszarów
zastosowań
(elektromechanika,
mechanika
precyzyjna,
mikropozycjonowanie i inne.) metoda ta jest mało efektywna. Przy zmianie kształtu elementów
wielkogabarytowych metoda jest bardzo energo- oraz czasochłonna, co eliminuje ją z zastosowań
przemysłowych. Dlatego powstała koncepcja metody hybrydowej tzw. kształtowania laserowego ze
wspomaganiem mechanicznym.
W 2015 r. PŚk nawiązała współpracę z INOP Poznań, IPPT PAN oraz PRz dotyczącą badań nad
powyższym tematem. Tak zawiązane konsorcjum przystąpiło do realizacji projektu pt. Laserowe
formowanie cienkościennych profili wspomagane mechanicznie, finansowanego przez Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju w ramach prowadzonego grantu numer PBS3/A5/47/2015.
W referacie zostanie omówiona przyjęta do realizacji koncepcja formowania laserowego
wspomaganego mechanicznie. Zostaną zaprezentowane dotychczasowe osiągnięcia - formowanie
płaskowników oraz elementów o przekroju kołowym. Ponadto zostaną omówione dalsze plany co do
prac prowadzonych w ramach rzeczonego projektu.
Źródła finasowania: Przedstawione w niniejszej publikacji wyniki badań są finansowane przez Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju w ramach prowadzonego grantu numer PBS3/A5/47/2015.
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W pracy przedstawiono wyniki badań taśm amorficznych Fe80Si11B9 poddanych procesowi
impulsowego laserowego nagrzewania interferencyjnego. W wyniku nagrzewania interferencyjnego
otrzymano periodycznie rozmieszczone mikroobszary ("kropki") nagrzane laserowo (Rys.1). Badania
struktury za pomocą skaningowego i transmisyjnego mikroskopu elektronowego oraz mikroskopu
wysokorozdzielczego (HRTEM) wykazały występowanie krystalicznej nanostruktury w osnowie
amorficznej (Rys.2). Obserwacje mikroskopowe wykazały znaczące różnice w strukturze materiału
nagrzewanego laserowo – struktura nanoziarnista, a skrystalizowanego na drodze konwencjonalnego
wyżarzania – struktura dendrytyczna (Rys. 3) [1]. Badania za pomocą mikroskopu sił atomowych
w trybie sił magnetycznych wykazały występowanie rozbudowanej struktury magnetycznej
w mikroobszarach nagrzanych laserowo w przeciwieństwie do materiału amorficznego, który nie
dawały sygnału magnetycznego. W celu analizy zmiany własności magnetycznych taśm amorficznych
poddanych obróbce laserowej wykonano pomiary pętli histerezy magnetycznej, które wykazały, że
nagrzewanie laserowe nie miało istotnego wpływu na miękkie własności magnetyczne [2].

Rys. 1. Obraz SEM powierzchni
próbki
po
interferencyjnym
nagrzewaniu laserowym

Rys. 2. Obraz TEM na granicy
"kropki" i amorficznej osnowy

Rys. 3. Obraz TEM materiału
skrystalizowanego
w
sposób
konwencjonalny

Źródła finasowania: Praca finansowana w ramach projektu NCN- OPUS 10-2015/19/B/ST8/01070 przez Narodowe
Centrum Nauki.
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Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn,
Centrum Laserowych Technologii Metali
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
*
zmucha@tu.kielce.pl

Ugięcie [mm]

Bezdotykowe kształtowanie blach i płyt z wykorzystaniem wiązki laserowej znane jest od 1986 r.
zapoczątkowane przez Namba Y. i współpracowników w Japonii [1] i od 1987 r. w Instytucie
Podstawowych Problemów Techniki PAN [2]. Ta metoda kształtownia metali ma szereg unikatowych
zalet z których główną jest brak kontaktu mechanicznego między narzędziem
(wiązka)
i przedmiotem, Największą wadą tej metody jest stosunkowo długi czas procesu. Przeprowadzone
badania wykazały, że czas ten można znacznie skrócić przez zastosowamie wspomagania
mechanicznego.
Laserowe gięcie ze wspomaganiem mechanicznym przeprowadzono na przykładzie płaskej belki
zamocowanej jednostronnie, obciążonej zadaną siłą na swobodnym końcu i nagrzewaną
pooruszającą się prostokątną wiązką lasera CO2 z zdaną prędkością.Przy tym szerokość prostokątnej
wiązki była równa szerokości giętej belki.
Poprzez dobór gęstości mocy wiązki
prostokątnej
i
prędkości
skanowania
powierzchni
belki
możemy
sterować
głębokością uplastycznienia metalu. N.p.
y = -0,0014x2 - 0,0395x + 0,348
temperatura
uplastycznienia
dla
stali
1
R² = 0,9993
nierdzewnej wynosi 5700C [3]. Przyjmujemy, że
1
y = -0,0025x2 - 0,0403x + 0,1485
na tej głębokości następuje podział grubość
0
R² = 0,9997
belki na część plastyczną i sprężystą . Dzięki
g2
6
temu zmieniając parametry wiązki laserowej
y = -0,0035x2 - 0,0489x + 0,1706
0
możemy sterować grubością sprężystą belki.
R² = 0,9997
3
g
Stosując analityczną metodę wyznaczania linii
6
ugięcia belki sprężystej np. [4] możemy
y = -0,0047x2 - 0,0318x
0
sterować i kontrolowąć linię ugięcia belki
R² = 0,9996
4g
Odległość [mm]
poprzez zmienę parametrów wiązki laserowej.
6
Na Rys.1 pokazano wielkości ugięcia belki Rys. 1. Ugięcie w zależności od siły wspomagania
w zależności od momentu gnącego.
Źródła finasowania: Praca finansowana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach prowadzonego grantu
numer PBS3/A5/47/2015
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S5_3. Usuwanie warstw grafenu z wybranych podłoży metodą
ablacji laserowej
Maria Walczak1*, Rusłana Udovytska2, Jarosław Jung2, Ryszard Pawlak1, Zbigniew Klusek3 ,
Piotr Kula 4, Marcin Lebioda 1
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Wykorzystanie grafenu wymaga uzyskania obszaru o określonej geometrii i wymiarach. W pracy
przedstawiono wyniki badań, dotyczących wytwarzania elektrod grafenowych do struktur OLED oraz
kształtowanie elementów sensorycznych z funkcjonalną warstwą grafenu. Struktury te wykonano
poprzez ablację laserem nanosekundowym (=1060nm). W badaniach wykorzystano dwuwarstwowy
grafen [1] naniesiony metodą chemicznej depozycji par (CVD) na podłoże z węglika krzemu (SiC) oraz
grafen wielowarstwowy HSMG® transferowany na podłoże ceramiczne Al2O3. Przedstawiono sposób
wykonania elektrod grafenowych oraz wyniki badania właściwości elektrycznych i wybranych
właściwości chemiczno-fizycznych. Powierzchnie grafenu 2-warstwowego charakteryzują się
chropowatością nie przekraczającą 1.5 nm (Rys. 1a). Na rysunku 1b przedstawiono wyniki
spektroskopii ramanowskiej warstwy grafenu na podłożu oraz podłoża SiC po ablacyjnym usunięciu
warstwy grafenu. Na obrazie mikroskopowym (Rys. 1c) pokazano efekty ablacyjnego usuwania
grafenu HSMG z podłoża Al2O3. W części centralnej widoczny jest obszar grafenu nie poddany ablacji
laserowej, podczas gdy na pozostałych fragmentach powierzchni widoczne są ślady laserowego
usuwania grafenu. W pracy omówiono problemy związane z trwałością warstw grafenowych
poddanych ablacji laserowej przy rekomendowanych fluencjach progowych [2].
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Rys. 1. a) Profil chropowatości powierzchni grafenu 2-warstwowego zmierzony mikroskopem AFM, b) widmo ramanowskie
c) obraz powierzchni grafenu i miejsc po usunięciu promieniowaniem laserowym grafenu wielowarstwowego

Źródła finasowania: Praca była finansowana z funduszy projektu NCN UMO2017/21/B/ST5/00984 pt. „Hybrydowy
układ grafen-tlenek metalu przejściowego: synteza i zastosowanie jako anody oraz katody w organicznych diodach
emitujących światło”.
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C1_1. Nowe aspekty laserowej detekcji gazów
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Spektroskopia laserowa stanowi potężne narzędzie umożliwiające precyzyjną analizę stężeń gazów.
Spektrometry wykorzystujące koherentne źródła promieniowania znajdują szerokie zastosowanie
między innymi w przemyśle, medycynie, wojsku czy ochronie środowiska [1]. Dynamiczny postęp
w laserowych technikach detekcji gazów oraz ich aplikacyjnym wykorzystaniu skorelować można
z rozwojem źródeł laserowych emitujących promieniowanie w pasmie średniej podczerwieni –
laserów typu QCL oraz ICL [2]. Ten zakres spektralny, historycznie osiągalny wyłącznie przez źródła
bazującej na efektach nieliniowych, jest szczególnie pożądany w spektroskopii laserowej, z uwagi na
intensywne linie absorpcyjne wielu molekuł. W ramach prezentacji przedstawione zostaną nowe
techniki analizy stężeń gazów, wykorzystujące w tym celu efekt foto-termiczny (w odróżnieniu od
sztandarowych metod detekcji, bazujących np. na absorpcji). Efekt foto-termiczny zaobserwować
można m.in. w gazie, którego cząsteczki wzbudzone zostały poprzez oświetlenie wiązką laserową
o częstotliwości optycznej pokrywającej się z liniami absorpcyjnymi. Efektem wzbudzenia jest między
innymi nieznaczna zmiana temperatury gazu. W konsekwencji, miejscowej zmianie ulega ciśnienie
mierzonej próbki gazu (gęstość), co przekłada się na lokalną zmianę współczynnika załamania gazu
[3]. Opracowane metody laserowej detekcji gazów wykorzystują szereg technik umożliwiających
pomiar subtelnych, optycznie indukowanych zmian współczynnika załamania gazu, a co za tym idzie,
estymację jego koncentracji. Prezentacja przedstawiać będzie układy foto-termicznej detekcji gazów
wykorzystujące konfiguracje interferometryczne (homodynowe), wewnątrz-wnękowe oraz
konfiguracje bazujące na komórkach wieloodbiciowych. Schemat jednej z konfiguracji przedstawiono
na rysunku 1.

Rys. 1. Schemat układu fototermicznej detekcji gazu w konfiguracji wykorzystującej komórkę wieloodbiciową.
QCL – laser kaskadowy, DM –zwierciadło dichroiczne, DFB – dioda laserowa, 3dB; 40/60 – sprzęgacz światłowodowy,
FC – kolimator, AOM – modulator akusto-optyczny, SMF28 – włókno światłowodowe, F – filtr.

Źródła finasowania: Prace finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu 2014/14/M/ST7/00866.
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C1_2. Referencyjna spektroskopia molekularna we wnęce optycznej
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Spektroskopia molekularna charakteryzująca się wysoką czułością i dokładnością jest istotna z punktu
widzenia różnych zastosowań, takich jak: dostarczanie danych referencyjnych do opisu atmosfery
Ziemi [1] i innych planet [2], badanie struktury molekuł [3], pomiar stosunku mas izotopów [4],
wyznaczanie struktury energetycznej molekuły wodoru [5,6] i związane z tym testowanie założeń
elektrodynamiki kwantowej [7] czy szukanie nowej fizyki wykraczającej poza Model Standardowy [8].
Obserwowany w ostatnim czasie rozwój technik stabilizacji i kontroli promieniowania laserowego na
poziomie precyzji lepszej niż 1 Hz w połączniu ze specjalną konstrukcją wnęk optycznych o bardzo
dużej dobroci doprowadził do istotnego wzrostu czułości i precyzji spektroskopowych technik
laserowych. Z drugiej strony, najpowszechniej obecnie używane metody absorpcyjne mają
fundamentalne ograniczenie ich dokładności wynikające z konieczności pomiaru natężenia światła.
Pomiar taki wymaga wysoce liniowej odpowiedzi detektorów, która w przypadku technik typu CRDS
(cavity ring-down spectroscopy) musi również obejmować szerokie pasmo detektora.
Podstawową zaletą rozwijanej w ostatnim czasie spektroskopii dyspersyjnej we wnęce optycznej [9]
jest częstotliwościowy pomiar przesunięcia rezonansów wnęki optycznej powodowanego dyspersją
światła w gazie umieszczonym we wnęce. W celu znalezienia spektroskopii referencyjnej najlepiej
nadającej się do ultradokładnych zastosowań, przedstawione zostanie porównanie metody
dyspersyjnej z innymi ultraczułymi technikami absorpcyjnymi, w tym z powszechnie stosowaną
metodą CRDS. Na poziomie stosunku sygnału do szumu rzędu 20000 i w szerokim zakresie warunków
pomiarowych pokażemy, że metoda dyspersyjna nie przejawia żadnych tendencji do błędów
systematycznych w odróżnieniu od metod absorpcyjnych. Zademonstorwany zostanie szeroki zakres
dynamiczny metody dyspersyjnej rzędu 106 sięgający aż do poziomu absorpcji 10-10 cm-1. Parametry
spektroskopowe takie jak natężenie czy zderzeniowe przesunięcie słabej linii widmowej molekuły CO
wyznaczone zostały z sub-promilową dokładnością, czyli taką jaka jest obecnie wymagana
w najnowocześniejszych badaniach składu atmosfery Ziemi. Natomiast położenie linii charakteryzuje
się względną złożoną niepewnością standardową rzędu 10-10 otrzymaną z pomiarów dopplerowsko
rozszerzonej linii widmowej.
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C1_3. Precyzyjny wzmacniacz napięciowy do zastosowań
w laserowej spektroskopii fotoakustycznej QEPAS
Mateusz Winkowski*, Tadeusz Stacewicz
Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa
*mateusz.winkowski@fuw.edu.pl
Wykrywanie śladowych ilości gazów ma szerokie zastosowanie m.in. w przemyśle, medycynie oraz
badaniu atmosfery i środowiska. Jedną z używanych metod jest laserowa spektroskopia
absorpcyjna. Jej odmiana, zwana spektroskopią fotoakustyczną, wykorzystuje zjawisko zwiększania
się ciśnienia i temperatury gazu absorbującego promieniowanie lasera. Modulacja natężenia wiązki
światła z częstością f powoduje cykliczny wzrost objętości gazu, a w konsekwencji powstawanie fali
dźwiękowej. Sygnał ten, zwany fotoakustycznym, odbierany jest za pomocą mikrofonu.
Amplituda sygnału jest proporcjonalna do stężenia badanego gazu.
W metodzie QEPAS (Quartz Enhanced Photoacoustic Spectroscopy) do rejestracji sygnału
akustycznego używa się kryształu kwarcu, mającego kształt kamertonu (Rys. 1) [1]. Rezonator ten,
wykorzytywany w zegarkach elektronicznch, można traktować jak wąskopasmowy mikrofon
akustyczny o wysokiej (rzędu dziesiątek tysięcy) dobroci. Sygnał elektryczny pochodzący z kwarcu
jest jednak zbyt słaby do bezpośredniego pomiaru i wymaga wzmocnienia. Ze względu na dobre
właściwości rezonatora jako źródła napięciowego oraz różnicowy charakter uzyskiwanego sygnału
korzystne jest użycie wzmacniacza instrumentalnego. W literaturze QEPAS brakuje schematów tego
typu urządzeń – powszechnie używany wzmacniacz transimpedancyjny o prostej budowie
[1][2][3] nie jest optymalnym rozwiązaniem [4].

Rysunek 1. Rezonator kwarcowy wraz z elektrycznym schematem zastępczym [1]

Zbudowane przez nas urządzenie jest zasilane bateryjnie, co zwiększa jego odporność na zakłócenia
i pozwala używać poza laboratorium. Dwa kanały pomiarowe umożliwiają pracę z dwoma
niezależnymi rezonatorami, natomiast cyfrowa regulacja wzmocnienia pozwala zmieniać czułość
bez konieczności demontowania obudowy i przerywania pracy. Małych rozmiarów
przedwzmacniacz wejściowy zaprojektowano celem umieszczenia go blisko badanego widelca
kwarcowego. Ponieważ odczyt amplitudy sygnału odbywa się z użyciem woltomierza fazowego
(Stanford SR830), wzmacniacz charakteryzuje się szerokim pasmem pomiarowym 10-50 kHz.
Doświadczalnie
stwierdzono osiągnięcie stosunku sygnału do szumu lepszego o 23,2 dB
w porównaniu z prostym układem transimpedancyjnym.
Źródła finasowania: Badania finansowano ze środków NCN, projekt Nr. 2016/23/B/ST7/03441.
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C1_4. Projektowanie komórek wieloprzejściowych i wnęk
optycznych z wykorzystaniem algorytmów genetycznych
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Zapotrzebowanie rynku na kompaktowe czujniki oraz impulsowe źródła laserowe wymusza
poszukiwanie nowych rodzajów komórek wieloprzejściowych oraz wnęk optycznych, które
umozliwiają zwiększenie długość ścieżki optycznej z zachowaniem kompaktowych wymiarów.
Stymuluje to badania nad konstrukcjami optyczno-mechnicznymi o większej złożoności, co znacząco
komplikuje projektowanie tego typu układów z wykorzystaniem matematyki analitycznej. Celem
przyspieszenia i uproszczenia procesu projektowania kompaktowych komórek wieloprzejściowych
stworzono autorskie oprogramowanie do symulacji odbić wiązki laserowej (ray tracing)
z zaimplementowanym algorytmem genetycznym, co zostanie zaprezentowane w tej pracy. Pozwala
ono na projektowanie komórek wieloprzejściowych i wnęk optycznych składających się z wielu
zwierciadeł.
Za pomocą tego oprogramowania zaprojektowano i zrealizowano komórkę wieloprzejściową do
spektroskopii laserowej [1], składającej się z 3 i 4 zwierciadeł sferycznych (rys. 1). Kolejnym
zastosowaniem oprogramowania był projekt wnęki typu bow-tie wykorzystanej w układzie
wnękowej, kamertonowej spektroskopii fotoakustycznej [2], oraz symulacje komórki
wieloprzejściowej z podwójną wiązką laserową do zastosowań w spektroskopii fototermalnej [3].
Palnowane jest również rozszerzenie funkcjonalności oprogramowania o projektownie komórek
wieloprzejściowych do zmniejszania częstotliwości repetycji laserów impulsowych.
a)
b)
c)

Rys. 1. Projekt komórki wieloodbiciowej a) na trzech zwierciadłach, b) na czterech zwierciadłach, c) fizyczne wykonanie.
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C1_5. Czujnik fluorescencji wielofotonowej oparty o pojedynczy
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Od momentu zaprezentowania światłowodów fotonicznych o pustym rdzeniu [1], zainteresowanie
tematyką optyki światłowodowej stale rośnie. Wykorzystanie wyżej wymienionego pustego rdzenia
umożliwiło zastosowanie światłowodów w obszarach spektralnych i technikach doświadczalnych do
tej pory dla nich niedostępnych (średni i głęboki ultrafiolet, średnia i daleka podczerwień,
spektroskopia gazów itp.) [2]. W pracy zaprezentowano możliwość wykorzystania światłowodu antyrezonansowego o pustym rdzeniu (HC-AR, Rys. 1(a)) jako czujnika do spektroskopii fluorescencyjnej
opartej o zjawisko absorpcji wielofotonowej. Dzięki bardzo dobrym właściwościom dyspersyjnym
tego światłowodu poszerzenie czasowe femtosekundoywch impulsów laserowych, transmitowanych
za jego pomocą, wyniosło zaledwie 2.15 fs, dzięki czemu możliwym było wywołanie fluorescencji na
skutek zjawiska absorpcji wielofotonowej, przy pomocy długości fali 730 nm i mocy średniej 60 mW.
Dodatkowo, światłowód ten posiada trzy pasma transmisyjne w widzialnym zakresie spektrum,
(Rys. 1(b)) co pozwoliło również na detekcję wzbudzonej uprzednio fluorescencji. Skupienia wiązki
pobudzającej dokonano za pomocą mikrosoczewki światłowodowej. Tak przygotowanym czujnikiem
udało się wzbudzić oraz zebrać sygnały emisji fluorescencyjnej fluoresceiny oraz dinukleotydu
flawino-adeninowego, z pośród których ten ostatni jest fluoroforem endogennym, pełniącym
kluczową rolę w komórkowych procesach metabolicznych. Prezentowany czujnik ma rozmiar
pojedynczego światłowodu i jest swego rodzaju mikrosondą optyczną, której potencjał, ze względu
na jej minimalne rozmiary i bardzo dobre właściwości optyczne, mógłby zostać wykorzystany np.
w biologii lub medycynie, gdzie kwestie inwazyjności badań są szczególnie istotne.

Rys. 1. (a) Struktura zastosowanego światłowód typu HC-AR oraz (b) straty wtrąceniowe (IL) tego światłowodu w funkcji
długości fali. Widoczne są 3 obszary zmniejszonego tłumienia: W1, W2 oraz W3.

Źródła finasowania: Praca finansowana z dotacji statutowej Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej nr
0401/0140/17 oraz 0402/0149/17.
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C2_1. Technika laserowa i optoelektronika w ramach mobilnego
laboratorium konserwacji i zabezpieczenia dzieł sztuki i obiektów
zabytkowych w sytuacjach kryzysowych
Roman Ostrowski1*, Andrzej Koss2, Marek Strzelec1, Piotr Zambrzycki2, Radosław Tusznio2
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W niniejszej pracy autorzy zamierzają przedstawić cele i zadania Pogotowia Konserwatorskiego, jego
instrumentalne i kadrowe możliwości interwencyjne i badawcze, wstępne wyniki prac i propozycje
szerokiej współpracy międzynarodowej.
Idea pogotowia konserwatorskiego zrodziła się w oparciu o zespół doświadczeń wielu dziesiątek lat.
W 1997 roku rozpoczęła się współpraca Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z Instytutem
Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, w obszarze wdrażania technologii laserowych
w konserwacji, a potem w diagnostyce stanu zachowania dzieł sztuki. Rok 1997 był również rokiem
wielkiej powodzi w zachodnich województwach Polski, która pokazała niemal całkowity brak szybkiej
reakcji środowiska konserwatorskiego w ratowaniu dziedzictwa narodowego. Zainicjowało to myśli
o konieczności powołania pogotowia konserwatorskiego i poszerzenia zadań ustawowych w sytuacji
klęsk żywiołowych, katastrof, pożarów, itp., a także podejmowania bezzwłocznych prac badawczych
i konserwatorskich po tych wydarzeniach. Zamierzenia te wpisały się w planowane w przyszłości
działania utworzonego w 1999 roku, na bazie ASP w Warszawie i ASP w Krakowie,
Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki (MIK). Po szesnastu latach swojej
działalności, Instytut otrzymał możliwość realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą: „Pogotowie
konserwatorskie - mobilne laboratorium dla ochrony, konserwacji i zabezpieczenia dzieł sztuki
i obiektów zabytkowych w architekturze”. Stanowi to kolejny etap tworzenia praktycznego zaplecza
dla potrzeb ochrony dziedzictwa narodowego oraz wspomagania działalności służb specjalistycznych
w sytuacjach reagowania kryzysowego.
Całość zaplanowanych i realizowanych wydatków inwestycyjnych w ramach projektu posłuży także
bezpośrednio pilnym pracom konserwatorskim i diagnostycznym w terenie lub w laboratoriach MIK.
Najważniejsza pozyskana w projekcie aparatura obejmuje: osiem mobilnych, konserwatorskich
systemów laserowych, przenośne spektrometry ramanowskie i fluorescencji rentgenowskiej, kamerę
do analizy hiperspektralnej w zakresie widmowym 900 – 2500 nm, przenośne cyfrowe mikroskopy
optyczne, kamerę termowizyjną oraz laserowy, ręczny skaner 3D do szybkiej dokumentacji
pomiarowej do zastosowań w terenie.
Tworzone zaplecze techniczne oraz możliwości operacyjne i wykonawcze zaproponowanego
mobilnego rozwiązania w formie Pogotowia Konserwatorskiego, z uwzględnieniem kompleksowych,
najnowszych technologii, w tym nieniszczących, przyczynią się wprost do rozwoju metod ochrony,
konserwacji i zabezpieczenia dzieł sztuki i obiektów zabytkowych, również w zakresie działań
kryzysowych, w miejscach klęsk żywiołowych.
Źródła finasowania: Praca dofinansowana w ramach projektu „Pogotowie konserwatorskie – mobilne laboratorium dla
ochrony, konserwacji i zabezpieczenia dzieł sztuki i obiektów zabytkowych w architekturze” ze środków Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.
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C2_2. Laserowa mikroobróbka materiałów biomedycznych
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Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy wpływu zjawisk fizycznych w procesie oddziaływania na
materiał wiązki laserowej z wielokrotną interferencją lasera nano, piko i femtosekundowego na
właściwości warstwy wierzchniej wybranych gatunków materiałów biomedycznych, w aspekcie
najnowszych osiągnięć badawczych, oraz wyselekcjonowanie optymalnych warunków obróbki
i metodyk kształtujących odpowiednią topografię powierzchni, cechującą implanty stosowane
w medycynie. Osiągnięcie celu, pozwoli na eksperymentalne dobranie parametrów obróbki laserowej
w aspekcie uzyskania najbardziej korzystnych innych właściwości ukonstytuowanej warstwy
wierzchniej, oprócz topografii powierzchni, takich jak: mikrostruktura, odporność na tarcie,
mikrotwardość, stan naprężeń; opisanie funkcją ciągłą zależności właściwości od warunków obróbki
laserowej i dobór optymalnych warunków obróbki laserowej wybranych materiałów, metodą
optymalizacji wielokryterialnej. Poniżej przedstawiono kilka przykładów technik laserowych
pozyskiwania topografii powierzchni, ze szczególnym uwzględnieniem zarówno warunków obróbki
jak i specyfiki optyki laserowej.

Fig. 1. Steel, processed 2x at 20 mm/min (left), 8x at 80 mm/min (middle), and 32x
at 320 mm/min (right), using pulses of 100 μJ [1].

c)

d)

Rys.2. Oróbka molibdenu Mo laserem pikosekundowym (a)i femtosekundowym (b); parametry obróbki (prędkość
skanowania / ilość przejść / wydajność): (a) – 10mm/s; 10; 36 min./cm2; (b) – 150 mm/s; 1; 8.4 min/cm2. [2].
Średni profil rowka, pokazujący wpływ warstwy cieczy na głębokość i morfologię rowka w procesie ablacji stali: c-w wodzie,
d-w powietrzu; prędkość:2000mm/s; ilość repetycji 20. Głębokość rowka 30 - 28 µm.
Literatura:
1. A. Ostendorf, C. Kulik, T. Bauer, N. Baersch, Ablation of metals and semiconductors with ultrashort pulsed lasers:
improving surface qualities of microcuts and grooves, Laser Source Technologies and Industrial Lasers and Applications
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C2_3. Czujnik światłowodowy do detekcji zmian miażdżycowych
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W pracy przedstawiono opis realizacji czujnika, służącego do detekcji zmian miażdżycowych.
Zaprezentowano analizę teoretyczną i eksperymentalną weryfikację czujnika światłowodowego,
pracującego przez bocznie zeszlifowany fragment światłowodu. Z wykorzystaniem czujnika
wzbudzana jest i mierzona fluorescencja w chorych tkankach. Ten rodzaj czujnika może być
przydatny do badania trudno dostępnych miejsc w różnego typu rurach. Szczególne zastosowanie
może mieć w medycynie, przy wykrywaniu zmian chorobowych np. zmian miażdżycowych
w rurowych naczyniach takich jak tętnice i żyły człowieka. Innym zastosowaniem czujnika może byc
także diagnostyka rur przemysłowych.
Część wprowadzonych do światłowodu promieni świetlnych, wzbudzających fluorescencję,
emitowana jest poprzez wypolerowany rdzeń światłowodu, na zewnątrz, do tkanki, wywołując
zjawisko fluorescencji lub odbijając się od badanej powierzchni. Ilość mocy zaabsorbowanej przez
czujnik, a zarazem fluorescencja lub moc odbita przez tkankę, może sugerować zmiany chorobowe
w jej obrębie lub inne uszkodzenia w przepadku badań przemysłowych.
Przed przystapieniem do fizycznej realizacji czujnika wykonano symulację komputerową.
Wykorzystując metodę Ray tracing, możliwe było przeanalizowanie i optymalizacja parametrów
konstrukcyjnych czujnika, ze względu na ilość światła emitowanego z wypolerowanego obszaru, która
określa możliwą do uzyskania intesywność fluorescencji indukowanej w tkance lub odbitego światła
w badanej próbce.

Rys. 1. Prezentacja działania czujnika swiatłowodowego
–symulacja metodą Ray-Tracing

Rys. 2 Widmo światła fluorescencyjnego badanej tkanki

Po przeprowadzeniu symulacji wykonano model czujnika światłowodowego o optymalnych
parametrach konstrukcyjnych. Rezultatem badań, otrzymanych po zastosowaniu bocznie
polerowanego czujnika światłowodowego, była analiza widma fluorescencji uzyskanego od
powierzchni wewętrznej aorty. Intensywność światła fluorescencyjnego oraz kształt widma
fluorecencji mogę wskazywać na zmiany chorobowe w badanych tętnicach. Wyniki uzyskane
w trakcie badań mogą być wprowadzone do zintegrowanych sieci telekomunikacyjnych. Czujnik
o zaproponowanej konstrukcji może również pracować jako samodzielny element.
Źródła finasowania:
Praca finansowana ze środków statutowych Wydziału Telekomunikacji i Teleinformatyki, Politechniki Wrocławskiej,
nr. 0401/0140/17
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C2_4. Samoorganizujące się nanocząstki Au i Ag na powierzchni
włókien szklanych dedykowane do czujników SERS
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W prezentacji przedstawiono zagadnienia związane z otrzymywaniem nanocząstek Au i Ag na
powierzchni włókien bezpośrednio w etapie ich wyciągania oraz dodatkowej obróbki cieplnej.
Głównym celem wprowadzania nanocząstek metali szlachetnych do szklanego rdzenia jest możliwość
kształtowania sygnału luminescencji w zakresie widzialnym, osiągana na skutek wzmocnienia pola
elektrycznego w obrębie jonów lantanowców, wywołanego powierzchniowym rezonansem
plazmonowym. Prace dotyczące mechanizmów oddziaływania nanocząstek metali szlachetnych na
właściwości luminescencyjne szkieł aktywnych są obecnie tematem badań wielu ośrodków
naukowych na całym świecie [1,2]. Omówiono mechanizmy samoorganizacji molekuł srebra i złota
wewnątrz struktury szkła w warunkach termicznego oddziaływania powyżej temperatury
transformacji Tg.

Rys. 1 Widma absorbancji (a) oraz zdjęcie SEM powierzchni (b) wytworzonego włókna szklanego SGB

W referacie przedstowiono nowe możliwości wykorzystania redukcji nanoczastek metalicznych do
budowy urządzeń optoelektronicznych, w tym źródeł oraz sensorów światłowodowych
wykorzystywanych obecnie w medycynie, optyce i nanofotonice [SERS – Surface Enhanced Raman
Scattering, LSPR - Local Surface Plasmon Resonance sensors].
Źródła finasowania: Praca realizowana w ramach projektu DEC-2016/21/D/ST7/03453 sfinansowana przez Narodowe
Centrum Nauki.
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Czujniki kąta padania promieniowania optycznego są elementami składowymi systemów
określających kierunek do emitera. Elementy tego typu używane są także na satelitach w celu
określania położenia słońca [1]. Aktualne rozwiązania opierają się głównie na analizie położenia
obrazu szczeliny na matrycy światłoczułej lub wyznaczaniu środka ciężkości obrazu szczeliny na
powierzchni detektora kwadrantowego [2].
W artykule przedstawiono zaproponowane w Instytucie Optoelektroniki WAT unikalne rozwiązanie,
polegające na umieszczeniu detektorów promieniowania optycznego na ścianach bocznych
ostrosłupa ściętego. Usytuowane w ten sposób elementy detekcyjne pozwalają uzyskać szeroki
zakres kątów roboczych przy jednocześnie możliwie małej powierzchni użytecznej, oferując dużą
dokładność określanego kata padania promieniowania. Analizując proporcje sygnału odbieranego
przez poszczególne detektory przedstawiono algorytm pozwalający określić kąt azymutu i elewacji
w trójwymiarowej przestrzeni jednoznacznie określający kierunek do źródła promieniowania. Jako
wynik prac zaprezentowane zostały badania laboratoryjne, pozwalające oszacować dokładność
określania kąta padającego promieniowania optycznego.

Rys. 1. Definicja kątów azymutu i elewacji oraz praktyczna realizacja układu
detekcji kąta padania promieniowania optycznego

Źródła finasowania: Praca finansowana przez NCBR w ramach projektu PSOB/16-064/WAT „Laserowe systemy Broni
Skierowanej Energii, Laserowe Systemy Broni Nieśmiercionośnej”
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C3_2. Zastosowanie wizyjnego toru obserwacyjnego w procesie
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W Instytucie Optoelektroniki Wojskowej Akademi Technicznej został opracowany ręczny
prędkościomierz laserowy wyposażony w cyfrowy rejestrator obrazu. Tor wizyjny urządzenia stanowi
jednocześnie układ celowania. Zastosowane rozwiązanie znacząco podnosi walory użytkowe
przyrządu, poprzez dokumentowanie procesu pomiarowego z perspektywy operatora [1]. Jednak
opóźnienie wprowadzane poprzez poszczególne elementy toru wizyjnego, w pewnych sytuacjach
niemal uniemożliwia wykonanie pomiaru niewprawnemu operatorowi.
Artykuł przedstawia problem pojawiający się w czasie wykonywania pomiaru prędkości pojazdu,
polegający na przesunięciu rzeczywistego punktu celowania w stosunku do wyświetlanego obrazu,
gdy kierunek celowania oraz tor pojazdu nie pokrywają się, a elementy przetwarzania obrazu
wprowadzają opóźnienie. Rys. 1. ilustruje przesunięcie punktu celowania w przykładowych
warunkach drogowych.

Rys. 1. Zmiana punktu celowania w rzeczywistych warunkach pomiarowych
(opóźnienie toru wizyjnego wynosi 200ms, prędkość pojazdu 100km/h)

Zastosowanie w laserowym mierniku prędkości pojazdów dedykowanej kamery, oraz wprowadzenie
szeregu zmian konstrukcyjnych w torze wizyjnym laserowego miernika prędkości, spowodowało
około czterokrotne obniżenie początkowego opóźnienia. W efekcie nastąpiło zmiejsznie rozbieżności
pomiędzy zobrazowanym a rzeczywistym punktem celowania.
Opracowane rozwiązanie można implementować również w innych urządzeniach, w których wizyjny
tor obserwacyjny służy do celowania.
Literatura:
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C3_3. Skaner laserowy przeznaczony do wspomagania lądowania
bezzałogowych statków powietrznych – formowanie wiązki
laserowej, analiza zasięgowa i model eksperymentalny
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Opracowanie dotyczy konstrukcji nietypowego skanera laserowego, który skanuje przestrzeń dwiema
niezależnymi wiązkami uformowanymi w kształt linii. Linie te zorientowane są i poruszają się
w kierunkach wzajemnie ortogonalnych. Urządzenie bazuje na dwóch impulsowych diodach
laserowych i ośmiu detektorach typu pin, co czyni rozwiązanie mniejszym, lżejszym i tańszym
w porównaniu z istniejącymi systemami wspomagania lądowania, które najczęściej zawierają
rozbudowany tor wizyjny dużej rozdzielczości zintegrowany z platformą skanującą o znacznych
gabarytach.
W opracowaniu omówiono metodologię skanowania i przedstawiono analizę zasięgową w kontekście
dostępnych komercyjnie laserów półprzewodnikowych o porządanych cechach złącza emisyjnego.
Osobnym problemem, omówionym w pracy, jest metoda kształtowania wiązki laserowej w kształt
możliwie wąskiej i możliwie jednorodnej linijki świetlnej. Pierwsza z wyżej wymienionych cech jest
uzyskiwalna na bazie komercyjnie dostępnych komponentów asferycznych, natomiast uzyskanie
perfekcyjnej jednorodności wymaga zaprojektowania i wykonania dedykowanego elementu
optycznego typu freeform. Aktualna wersja modelu eksperymentalnego bazuje na dostępnych
komercyjnie soczewkach asferycznych, natomiast w opracowaniu przedstawiono również projekt
i symulację działania nadajnika typu freeform.

Rys. 1. Idea skanowania dwiema liniami laserowymi

Źródła finasowania: Praca finansowana w ramach projektu PBS 663/2017 przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
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C3_4. Optyczny, całkowicie dielektryczny
miernik wysokoenergetycznych pól elektrycznych
Jacek Wojtanowski*, Marek Zygmunt, Marcin Jakubaszek
Instytut Optoelektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna,
ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa
* jacek.wojtanowski@wat.edu.pl
Opracowanie dotyczy koncepcji laserowego sensora przeznaczonego do wykrywania obecności
i określania wartości natężenia wysokoenergetycznego pola elektrycznego. Głowica pomiarowa
zaprojektowana została w technologii w pełni dielektrycznej, co zapobiega powstawaniu interferencji
z polem mierzonym. Miernik bazuje na efekcie Pockelsa wywoływanym przez mierzone pole
elektryczne w krysztale LiNbO3 ciętym prostopadle do osi z. Sensor zbudowany został
z wykorzystaniem dostępnego komercyjnie jednomodowego telekomunikacyjnego lasera
półprzewodnikowego 1550 nm, zintegrowanego z utrzymującym polaryzację światłowodem. Moduł
odbiorczy bazuje na szybkiej fotodiodzie InGaAs typu PIN, również zintergrowanej ze światłowodem.
Głowica pomiarowa oddalona jest od modułu nadawczo/odbiorczego na odległość odpowiadającą
długości światłowodów – aktualnie 20 m. Kryształ roboczy, znajdujący się w głowicy pomiarowej,
umieszczony jest w obszarze przechodzącej wiązki, której skolimowanie i efektywne przejście do
swiatłowodu odbiorczego, uzyskano za pomoca miniaturowych soczewek GRIN. W opracowaniu
przedstawiono matematyczne uwarunkowanie problemu polegającego na odzyskaniu wartości pola
elektrycznego dzięki oszacowaniu odszkształcenia indykatrysy optycznej kryształu wywołanego
przyłożonym polem elektrycznym. Omówiona została również konstrukcja modelu
ekperymentalnego i wyniki pierwszych eksperymentów.

Rys. 1. Schemat ideowy głowicy pomiarowej

Źródła finasowania: Praca finansowana w ramach projektu DOB-1-3/1/PS/2014 przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju.
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Proc. SPIE 6219, 62190F (2006).
[2]. R. Zeng, B. Wang, B. Niu, Z. Yu, „ Development and Application of Integrated Optical Sensors for Intense E-Field
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P1_1. Generacja dwóch jednakowych monoimpulsów w laserze
Nd:YAG pompowanym diodowo
Marek Skórczakowski*, Waldemar Żendzian, Zdzisław Jankiewicz
Instytut Optoelektroniki, WAT, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa
* marek.skorczakowski@wat.edu.pl
Generację kilku monoimpulsów o czasowej separacji kilku μs można uzyskać poprzez stopniowe
przełączanie strat i wysycanie ośrodka laserowego [1], co zademonstrowano w pracy [2] przy pompie
lampowej. Przełączanie strat transmisyjnych pozwala uzyskać 100% sprawność w porównaniu
z generacją pojedynczego optymalnego impulsu.

Rys.1. Schemat lasera i przebieg napięcia na komórce Pockelsa z RTP.

W komunikacie prezenujemy generację dwóch jednakowych impulsów ns zrealizowaną w technice
pompowania diodowego. Komórka Pockelsa zasilana napięciem od zera do Uλ/4=800V zmienia
transmisję zastępczego zwierciadła od T=0 do T=1 powodując zmianę energii wyjściowej (rys.2).
Napięcie przełącza się od Uλ/4 do napięcia, przy którym laser jest optymalnie sprzężony (dla pracy
jednoimpulsowej) lub do napięcia U1, przy którym uzyskuje się połowę energii lasera optymalnie
sprzężonego, a nastepnie do napięcia U2, przy którym drugi impuls ma energię równą pierwszemu
(dla pracy dwuimpulsowej). W tym wypadku drugi impuls jest generowany także w optymalnych
warunkach i wysycenie ośrodka dla pracy jedno- i dwuimpulsowej jest jednakowe. Przy małych
stratach wewnetrznych oznacza to jednakowy podział energii pomiedzy pierwszy i drugi impuls.
Pierwszy impuls generuje się przy mniejszym przekroczeniu progu niż drugi, ale przy większych
stratach. W efekcie czasy trwania obydwu impulsów sa takie same i możliwe jest uzyskanie dwóch
identycznych impulsów o regulowanej separacji czasowej. Przykładowy przebieg czasowy dwóch
impulsów pokazano na rys.3. W komunikacie będą zaprezentowane charakterystyki energetyczne
i czasowe lasera zdolnego do generacji dwóch identycznych impulsów metodą przełączania strat
transmisyjnych.

Rys.2. Energia wyjściowa [mJ] w funkcji napięcia
na komórce Pockelsa [V].

Rys.3. Typowy przebieg czasowy generacji dwóch
jednakowych impulsów

Literatura:
[1] Z.Jankiewicz, Generacja serii impulsów laserowych metodą stopniowego wyłączania strat rezonatora, Dodatek do
Biuletynu WAT Nr 8 (336), Warszawa 1980.
[2] Z.Jankiewicz, "Generation of a train of laser pulses by partially switching of resonator losses" Sov.J.Quantum Electron.,
vol 12 (7), 1982, p.847.
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P1_2. Laser Nd:YAG pobudzany poprzecznie 4 matrycami
diod laserowych dużej mocy
Waldemar Żendzian, Jan Jabczyński, Łukasz Gorajek
Instytut Optoelektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna,
ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa
* waldemar.zendzian@wat.edu.pl
W pracy prezentujemy laser Nd:YAG pobudzany 4 matrycami diod laserowych o maksymalnej mocy
szczytowej 1,5 kW każda firmy DILAS. Dla temperatury 250C diody generują na długości fali około 806
nm, szerokość linii generacji jest równa około 3,5 nm. Schemat optyczny lasera przedstawiony jest na
Rys. 1. Ośrodek aktywny lasera to dwa rozłączne slaby z kryształu Nd:YAG
o wymiarach 4 x 4 x 44 mm3 z końcami ściętymi pod kątami zapewniającymi trzy całkowite
wewnętrzne odbicia wiązki laserowej w ośrodku (Rys. 1). Każdy slab pompowany jest dwiema
matrycami diod laserowych (DL). Promieniowanie pompujące z każdej matrycy formowane jest za
pomocą soczewki cylindrycznej z kryształu YAG o ogniskowej f = 3,66 mm, ustawionej równolegle do
linijek diod. Slaby od stony pompy pokryto warstwami AR dla długości fali 808 nm, a na czołach dla
długości fali generacji 1064 nm. Zarówno diody laserowe jak i ośrodek laserowy są chłodzone
i stabilizowane termicznie przez ciecz chłodzącą przepływającą przez podstawę lasera. Do modulacji
dobroci rezonatora lasera wykorzystano przełącznik, na który składa się polaryzator Glana (PG)
i komórka Pockelsa z kryształu RTP (KP-RTP). Długość rezonatora laserowego jest równa 400 mm. Dla
prądu zasilania diod 150 A (moc szczytowa pojedynczej matrycy 900 W), czasu trania impulsu pompy
200 s i częstotliwości powtarzania impulsów 20 Hz laser generuje impulsy o energii 75 mJ
i czasie trwania 10 ns. Charakterystyki energii monoimpulsu i czasu jego trwania w funkcji pradu
zasilania diod przedstawione są na Rys. 2. Zmierzony kąt rozbieżności wiazki laserowej wynosił 2,5
mrad. Zbudowany laser Nd:YAG jeżeli chodzi o parametry energetyczne jest ekwiwalentny laserowi
Nd:YAG z pojedyńczą głowicą z prętem o porównywalnej objętości pompowanym lampą. Natomiast
wyróżnia się dużo wiekszą sprawnością, repetycją impulsów i stabilnością energii impulsów.
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Rys. 1. Schemat optyczny lasera Nd:YAG

Rys. 2. Energia i czas trwania impulsów w
funkcji prądu

Podziękowania: Autorzy dziękują mgr. inż. J. Firakowi za zaprojektowanie i wykonanie warstw dielektrycznych na
ośrodkach aktywnych, inż. Marcinowi Mamajkowi i tech. Janowi Karczewskiemu za wykonanie układu zasilania diod
laserowych i komórki Pockelsa oraz dr. inż. Mirosławowi Dąbrowskiemu za projekt konstrukcji lasera.

Źródła finasowania: Praca finansowana w ramach projektu NCBR nr PBS/B3/27/2015 ID 245812.NCN-123-888.
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P1_3. Laser Tm:YAP pompowany 80 W diodą laserową
Jacek Kwiatkowski*, Waldemar Żendzian
Instytut Optoelektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna,
ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa
*

jacek.kwiatkowski@wat.edu.pl

Badania w obszarze średniej podczerwieni są jednym z wiodących kierunków prac badawczych
i rozwojowych w obszarze optoelektroniki i fotoniki prowadzonych w ostatnich latach na świecie.
Instytut Optoelektroniki WAT również zaangażował się w takie badania. Laserami generującymi
promieniowanie z obszaru średniej podczerwieni szczególnie zainteresowane jest wojsko, bowiem
w wielu urządzeniach o zastosowaniach militarnych takich jak: dalmierze laserowe, radary optyczne,
systemy kierowania ogniem, systemy naprowadzania rakiet, układy do wykrywania i wskazywania
celów, potrzebne są nadajniki w postaci impulsowych laserów o dużych mocach szczytowych
i znacznych częstościach powtarzania pracujących w obszarze bezpiecznym dla wzroku (eye-safe
spectral region), tj. generujących na długościach fal powyżej 1,4 µm. Warto zwrócić uwagę, że pasmo
widma generacji „bezpiecznej dla wzroku” ma także korzystne własności propagacyjne w atmosferze.
Dobór odpowiedniej długości fali promieniowania laserowego staje się najważniejszym warunkiem
efektywnej propagacji takiego promieniowania w atmosferze. Właściwości atmosfery umożliwiają
zastosowanie impulsowych źródeł promieniowania laserowego generujących w zakresie średniej
podczerwieni zarówno do wydajnej komunikacji w wolnej przestrzeni, jak i do zdalnego wykrywania
oraz pomiaru stężenia różnych związków chemicznych. Wykorzystując propagację promieniowania
laserowego w atmosferze na bardzo duże odległości (m.in. dalmierze laserowe, układy typu LIDAR),
istnieje możliwość identyfikacji, rozpoznania oraz oceny składu atmosfery, a także znajdujących się
w niej zanieczyszczeń. Opracowywane coraz nowsze układy urządzeń laserowych z tego zakresu
widmowego w dalszym ciągu poszerzają swoje zastosowania o nowe obszary nauki i technologii.
Szczególne znaczenie wśród laserów generujących promieniowanie w zakresie średniej podczerwieni
mają źródła promieniowania laserowego generujące promieniowanie w obszarze 2 m. Należą do
nich źródła laserowe domieszkowane jonami tulu oraz holmu.
Lasery domieszkowane jonami tulu są wykorzystywane między innymi, jako źródła pompujące do
kryształów holmowych. W ostatnich latach bardzo dużą popularność zdobywają konstrukcje
hybrydowe, w których jako pompę lasera holmowego wykorzystuje się laser światłowodowy
generujący promieniowanie o ściśle określonej długości fali. W układach takich, najczęściej jednak nie
ma możliwości kształtowania widma lasera pompującego. Wady tej nie posiadają lasery objętościowe
domieszkowane jonami tulu, w których szerokie widmo luminescencji w połączeniu z odpowiednią
konstrukcją rezonatora oraz elementami składowymi układu umożliwiają uzyskanie generowanej
długości fali w dość szerokim zakresie długości fal.
W prezentacji przedstawiono szczegółowe wyniki badań eksperymentalnych lasera Tm:YAP
pracującego w trybie CW oraz impulsowym pompowanego diodą laserową dużej mocy o długości fali
793 nm. Parametry energetyczne oraz widmowe lasera zostały zbadane w zależności od transmisji
oraz promienia krzywizny zwierciadeł wyjściowych. Badania generacji impulsowej przeprowadzono
w szerokim zakresie mocy lasera pompującego dla różnych częstotliwości modulatora
akustooptycznego.
Źródła finansowania: Praca finansowana w ramach projektu Grant Badawczy MON, GBMON/13-992/2018/WAT.
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P1_4. Światłowodowy laser tulowy z synchronizacją modów za
pomocą pętli światłowodowej
Maria Michalska, Jacek Świderski
Instytut Optoelektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna,
ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa
* maria.michalska@wat.edu.pl
W komunikacie przedstawiono wstępne wyniki prac badawczych dotyczące synchronizacji modów
w światłowodowym laserze tulowym, realizowanej za pomocą pętli światłowodowej o nieliniowej
transmisji. Jako źródło pompujące laser tulowy zastosowano światłowowdowy laser erbowoiterbowy ciągłego działania, generujący promieniowanie o długości fali 1564 nm i mocy wyjściowej
<1.2 W. Opracowany laser tulowy generował ciag impulsów o pikosekundowym czasie trwania,
powtarzanych z częstotliwością 25.9 MHz i średnią mocą wyjściwą 20 mW.

Rys. 1. Układ światłowodowego laser tulowego z pętlą NOLM. EYDFL –światłowowowy laser erbowo-iterbowy, WDM –
multiplekser długości fali 1550nm/2000nm, TSF-5/125 – światłowód aktywny silnie domieszkowany jonami Tm3+, IO –
izolator optyczny, PC – kontroler polaryzacji, 20/80 sprzęgacz z podziałem mocy 20%/80%,

Źródła finasowania: Część wyników badań powstała dzięki realizacji projektu nr PMN/36-236/2015/WAT
finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.
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P1_5. Pasywna synchronizacja modów
w laserze ciała stałego Yb:LPS
Michał Porębski1*, Maciej Kowalczyk1, Arkady Major2 oraz Jarosław Sotor1
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2
Department of Electrical and Computer Engineering, University of Manitoba, Winnipeg R3T 5V6,
Canada
* michal.m.porebski@gmail.com
Femtosekundowe lasery pracujące w zakresie spektralnym 1 µm znajdują zastosowanie zarówno
w przemyśle jak i w laboratoriach badawczych. Jednym z obiecujących ośrodków aktywnych pod
kątem zastosowania w laserach impulsowych jest Yb:Lu2Si2O7 (Yb:LPS) [1]. Pierwsze raportowane
wyniki pokazały możliwość uzyskania impulsów o czasie trwania 195 fs [2], jednakże wynik ten jest
wciąż daleki od ograniczenia wynikającego z szerokości krzywej wzmocnienia [1].
W poniższej pracy został zaprezentowany laser z pasywną synchronizacją modów
z wykorzystaniem kryształu Yb:LPS. Kryształ Yb:LPS o długości 3 mm, z pokryciem antyrefleksyjnym
pompowany był jednomodową diodą laserową o centralnej długości fali 980 nm i mocy maksymalnej
wynoszącej 700 mW. W celu uzyskania pracy impulsowej wykorzystane zostało półprzewodnikowe
zwierciadło typu SESAM. Głębokość modulacji nasycalnego absorbera wynosiła 2,6% przy stratach
nienasycalnych na poziomie 1,4%. Jego czas relaksacji wynosił 500 fs, natomiast fluencja nasycenia:
50 µJ/cm2. Średnica wiązki na zwierciadle SESAM i we wnętrzu kryształu aktywnego wynosiły
odpowiednio: 67 oraz 28 µm. W celu wprowadzenia dyspersji anomalnej do wnęki laserowej
wykorzystane zostały lustra GTI. Przeprowadzono eksperymentalną analizę kompensacji dyspersji
pod kątem uzyskania jak najkrótszych impulsów. Optymalna wartość zaimplementowanej dyspersji
wynosiła -1300 fs2 na obieg wnęki. W takiej konfiguracji laser emitował widmo o szerokości 16,7 nm
i centralnej długości fali 1050,6 nm. Zmierzona za pomocą autokorelatora długość impulsu wyniosła
90 fs, przy Fourierowskim ograniczeniu wynoszącym 70 fs. Średnia moc wyjściowa to 80 mW (ze
zwierciadłem wyjściowym o transmisji na poziomie 1,6%).

b) autokorelacja
a) widmo optyczne
Rys. 1 Charakterystyka promieniowania emitowanego przez laser Yb:LPS, widmo optyczne oraz autokorelacja.

Źródła finasowania: Praca finansowana w ramach projektu 2015/18/E/ST7/00296 (NCN).
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characteristics of Yb:LPS single crystal”, Journal of Crystal Growth 304, 441–447 (2007)
[2] C.W. Xu, D.Y. Tang, X.D. Xu, L.H. Zheng, J. Zhang, W.W. Tan, D.Z. Li, B.L. Su, and J. Xu, “Diode-pumped femtosecond
passively mode-locked Yb:LPS laser”, Laser Phys. Lett. 9, No. 10, 726–729 (2012)

Sympozjum Techniki Laserowej STL 2018 | 79

P1_6. Laserowy akcelerator jonów z peta-watowym driverem
laserowym: badania numeryczne generacji ultra-krótkich wiązek
ciężkich jonów
Jarosław Domański1, Jan Badziak1, Maciej Marchwiany2
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Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, Warszawa
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2

Budowana obecnie w Europie laserowa infrastruktura Extreme Light Infrastructure (ELI) będzie
wyposażona w lasery wytwarzające impulsy femtosekundowe o mocach sięgającej 10 PW
i natężeniach (w zogniskowanej wiązce) ~ 1022 - 1023 W/cm2. W wyniku oddziaływania takich
impulsów z materią (np. tarczą stałą) wytwarzana jest plazma, w której impuls laserowy indukuje
bardzo silne pole elektryczne o amplitudzie dochodzącej do 100 GV/cm. W tak silnym polu jony mogą
być przyspieszane do energii przekraczającej 1 GeV na odległości krótszej od 1 mm. Wiązki jonów
wytwarzane w tego rodzaju akceleratorze (akceleratorze laserowym) mają szereg unikatowych
właściwości, których uzyskanie w tradycyjnych akceleratorach jonów jest bardzo trudne, a niekiedy
niemożliwe. Stwarza to możliwość różnorakich zastosowań wiązek jonów wytwarzanych
w akceleratorach laserowych w badaniach naukowych, medycynie i technologii.
W komunikacie przedstawione będą wyniki badań numerycznych akceleracji jonów toru (232Th)
w plazmie wytworzonej w wyniku odziaływania peta-watowego (1-7 PW) impulsu laserowego
o parametrach planowanych dla infrastruktury laserowej ELI-Nuclear Physics z sub-mikrometrową
tarczą torową. Symulacje numeryczne przeprowadzono na superkomputerze Hydra (ICM)
wykorzystując model laserowego akceleratora i relatywistyczny, wielowymiarowy (2D3V) kod
komputerowy typu „particle-in-cell” opracowany w IFPiLM. Zbadano mechanizmy akceleracji oraz
podstawowe własności wiązek ciężkich jonów przyśpieszanych w plazmie peta-watowym impulsem
laserowym. Wykazano, że przy natężeniu impulsu laserowego ~ 1023 W/cm2 możliwe jest
wytworzenie wiązek jonów (impulsów jonowych) o średnich energiach jonów > 10 GeV, czasie
trwania < 0.1 ps i natężeniu > 1021 W/cm2. Zademonstrowane czasy trwania impulsów jonowych są
o 4 rzędy wielkości krótsze, a ich natężenia o 2 rzędy wielkości wyższe od uzyskiwanych
w największych akceleratorach konwencjonalnych. Otwiera to perspektywę aplikacji wiązek ciężkich
jonów generowanych laserem w nowych, niedostępnych dla akceleratorów konwencjonalnych
obszarach badań, między innymi w nieeksplorowanych do tej pory obszarach fizyki jądrowej i fizyki
wysokich gęstości energii.
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P1_7. PolFEL – polski laser na swobodnych elektronach. Linia VUV
Karol Adam Janulewicz*, Andrzej Bartnik , Henryk Fiedorowicz, Przemysław Wachulak
Instytut Optoelektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna,
ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa
* karol.janulewicz@wat.edu.pl
PolFEL, czyli polski laser na swobodnych elektronach staje się rzeczywistością W ramach już
przyznanego projektu będzie zbudowana liniowa instalacja pzyspeszajaca elektrony do ponad
150 MeV. Te elektrony będą skierowane do dwóch systemów undulatorów czyli urządzeń
zapewniających wymianę energii pomiędzy polem elektromagnetycznym i wiązką elektronów. Dwie
linie będą generować promieniowanie w dwóch zakresach widmowych. Jeden to zakres THz a drugi,
krótkofalowy, bedzie dostarczać fotonów o energii między 12 i 15 eV, (zależnie od ostatecznej
energii przyspieszonych elektronów). Tu skupimy się na promieniowaniu VUV i linii przeznaczonej do
jego praktycznego zastosowania w różnych dziedzinach nauki i techniki. Podstawowe założenia
konstrukcyjne tej linii bedą dyskutowane w kontekście takich parametrów użytkowych
promieniowania jak energia, ogniskowalność, polaryzacja czy koherencje czasowa i przestrzenna.
Zasadniczym celem konstrukcji linii, oprócz kontroli wyżej wspomnianych parametrów, będzie
przygotowanie warunków do rutynowego wykonywania eksperymentów w technice pump-probe.
Możliwe praktyczne zastosowania PolFEL-a takie jak spektroskopia fotoelektronów (PES),
spektroskopia VUV, czy oddziaływanie promieniowania krótkofalowego z materią będą dyskutowane
w szczegółach w odniesieniu do wartości specyficznych parametrów promieniowania wymaganych
do zapewnienia realizacji eksperymentu. Technologiczne problemy związane z działaniem linii takie
jak stabilny poziom próżni i separacja poszczególnych segmentów pracujących w odmiennych
warunkach próżniowych będą dyskutowane w szczegółach. Do kluczowych problemów należy przede
wszystkim technika wyboru pojedynczego lub grupy impulsów z ciągu impulsów o repetytcji na
poziomie 200 kHz. Kwestia optyki jest powiązana z długością emitowanej fali, gdyż planowany zakres
pracy pokrywa się z zakresem wysokiej absorpcji w objętości dla prawie wszystkich materiałów. To
rodzi problem efektywnych filtrów i diagnostyki padającego promieniowania. Szczegółowo będzie
również dyskutowana tematyka przyszłości lasera i kierunków jego rozwoju. Jednym z możliwych
rozwiązań jest zainstalowanie w nieodległej przyszłości oddzielnej linii PES z techniką ARPES
o unikalnie wysokiej rozdzielczości. To z kolei wiąże się nierozerwalnie z techniką wzmacniania
impulsów wstrzykniętych z zewnątrz tzw "seeding". Podsumowaniem rozważań bedzie szczegółowy
plan architektury linii VUV.
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P1_8. Laser na swobodnych elektronach PolFEL
Robert Nietubyć*, Jacek Sekutowicz, Paweł Czuma, Karolina Szamota-Leandersson, Jerzy
Lorkiewicz, Jarosław Szewiński, Paweł Krawczyk
Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Świerk, ul. Sołtana 7, 05-400 Otwock
* robert.nietubyc@ncbj.gov.pl

PolFEL jest laserem na swobodnych elektronach, przestrajalnym w zakresie od 1 THz do 150 nm.
Budowa tego urządzenia jest realizacją dwóch celów: udostępnienia użytkownikom źródła światła
unikalnego pod względem zakresu długości fali. W wielu częściach tego zakresu także pod względem
energii impulsów i mocy średniej. Drugim celem jest rozwój fizyki i inżynierii akceleratorowych źródeł
światła. Laser będzie wyposażony w dwie liniie doświadczalne, z których jedna przeznaczona będzie
do doświadczeń wykorzystujących promieniowanie terahercowe i podczerwone, a druga widzialne
i ultrafioletowe. Linie będą wykorzystywały elektrony przyspieszane do energii 50 MeV i 120 MeV
w dwóch gałęziach akceleratora liniowego na których będą znajdowały się undulatory dopasowane
odpowiednio emisji promieniowania elektromagnetycznego w zakresach THz i VUV. Akcelerator
lasera będzie posiadał unikatowe, w pełni nadprzewodzące źródło elektronów wyposażone
w cienkowarstwową fotokatodę Pb/Nb. Umożliwi to pracę akceleratora modzie ciągłym pola w. cz.
lub z dużym wypełnieniem w kilkuset milisekundowych impulsach. Dzięki temu zostanie uzyskana
moc średnia wysokości kilku watów w zakresie terahercowym i kilkunastu watów w obszarze VUV,
przy energiach impulsu odpowiednio rzędów stu i dziesiątek mikrodżuli i przy częstotliwości
impulsów 100 kHz.
Projekt PolFEL-a został zakwalifikowany do finansowania w ramach Polskiej Mapy Drogowej
Infrastruktury Badawczej. Realizacja projektu rozpocznie się w 2018 roku i potrwa do cztery lata
i będzie prowadzona przez Konsorcjum laboratoriów naukowych, a także z udziałem przedsiębiorstw
przemysłowych.

Rys. 1. Schamat funkcjonalny lasera PolFEL (opis w treści komunikatu)
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P1_9. System laserów optycznych do generacji elektronów w laserze
na swobodnych elektronach PolFEL
Paweł Czuma*, Robert Nietubyć, Jacek Sekutowicz, Jarosław Szewiński
Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Świerk, ul. Sołtana 7, 05-400 Otwock
* pawel.czuma@ncbj.gov.pl

PolFEL jest laserem na swobodnych elektronach, przestrajalnym w zakresie od 1 THz do 150 nm.
Instalacja ta będzie wykorzystywała elektrony przyspieszane do energii 50 MeV i 120 MeV w dwóch
gałęziach akceleratora liniowego, na których będą znajdowały się undulatory dopasowane
odpowiednio emisji promieniowania elektromagnetycznego w zakresach THz i VUV. Akcelerator
lasera będzie wyposażony w cienkowarstwową fotokatodę Pb/Nb. Aby instalacja PolFEL mogła
działać w podanym wyżej zakresie, należy wyemitować zgęstek elektronowy o odpowiednim kształcie
oraz ładunku, który będzie przyspieszany w akceleratorze. Musi on się charakteryzować wysokim
ładunkiem (dla lini THz) oraz dodatkowo doskonałym kształtem zbliżonym do cylindrycznego (linia
VUV). Aby sprostać takim wymaganiom, Polfel musi być wyposarzony w system laserów optycznych,
które nie tylko oczyszczą powierzchnię fotokatody (w celu zwiększenia wydajności emisji kwantowej
elektronów QE), jak również wyemitują zgęstek elektronów o czasie trwania 1ps do 10ps
z częstotliwością repetycji od 50kHz do 1MHz o doskonale cylindrycznym kształcie. Wymaga to
specjalnego układu optycznego do kształtowania wysokoenergetycznego Gaussowskiego impulsu
ultrafioletowego (z zakresu długości fal 257-266nm) o długości od klikuset femtosekund do kliku
pikosekund, który zmieni jego kształt zarówno w czasie jak i przestrzeni do protokątnego (z ang. „flattop”). Tak ukształtowany impuls musi mieć energię >4µJ@257nm by wygenerować zgęstek
elektronów o wystarczającym ładunku (250pC dla QE=3.2e-4)
Projekt PolFEL-a został zakwalifikowany do finansowania w ramach Polskiej Mapy Drogowej
Infrastruktury Badawczej. Realizacja projektu rozpocznie się w 2018 roku (czas trwania cztery lata)
i będzie prowadzona przez Konsorcjum laboratoriów naukowych, z udziałem przedsiębiorstw
przemysłowych.

Rys. 1. Schamat funkcjonalny systemu laserów optycznych do generacji elektronów w PolFEL (opis w treści komunikatu)
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P1_10. Optyczna weryfikacja koncentracji nośników w falowodach
plazmonowych laserów kaskadowych
Marcin Motyka1*, Mateusz Dyksik1, Marcin Kurka1, Jan Misiewicz1, Mikołaj Badura 2, Beata
Ściana2, Marek Tłaczała2, Kamil Pierściński3, Piotr Gutowski3, Maciej Bugajski3
1

Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże
Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
2
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska, Janiszewskiego 11/17,
50-372 Wrocław
3
Instytut Technologii Elektronowej, Al. Lotników 32/46,
02-668 Warszawa

Jednym z ważniejszych zagadnień w długotrwałym procesie wzrostu laserów kaskadowych jest
odpowiednie domieszkowanie warstw. Wspomnieć należy zarówno warstwy w obszarze injektora,
gdzie elektrony tunelują do obszaru studni kwantowych, warstwy podkontaktowe czy w końcu
warstwy falowodów plazmonowych, które zapewniają odpowiednią propagację światła. W przypadku
falowodów plazmonowych koncentracja nośników jest ściśle związana z krawędzią i częstością
plazmową. Z jednej strony istotnym jest odpowiednie skorelowanie koncentracji i częstości
plazmowej z propagującą emitowaną falą elektromagnetyczną. Z drugiej strony należy zadbać
o odpowiedni kontrast współczynników załamania między falowodem i obszarem aktywnym lasera.
Kontrast ten jest tym większy, im większa koncentracja elektronów w falowodzie, niemniej jednak
koncentracja ta powinna być możliwie najmniejsza celem minimalizacji strat związanych
z rozpraszaniem światła na swobodnych nośnikach.
Informację na temat koncentracji nośników ładunku w warstwach można pozyskać wykonując różne
pomiary, jak na przykład pomiar C-V oraz pomiary Hallowskie. Pomiary te wymagają naparowania
odpowiednich kontaktów oraz zastosowanie pola magnetycznego (w pomiarach Hallowskich), co
utrudnia weryfikację koncentracji w przypadku pełnych struktur laserowych.
W pracy tej zostanie przedstawiona optyczna technika pomiaru pozwalająca na weryfikację
koncentracji elektronów w falowodach laserów kaskadowych. Pomiary szybkiej spektroskopii
różnicowej [1] to pomiary odbiciowe (realizowane z użyciem spektrometru Fouriera) wykorzystujące
pobudzanie wiązką laserową. Mierzone w widmach minima Berremana (obserwowane w średniej
i długofalowej podczerwieni) można powiązać z częstością plazmową nagromadzonych w warstwie
nośników, a dalej, znając masę efektywną, wyznaczyć ich koncentrację [2]. By wzmocnić efektywność
pomiarów często są one realizowane w funkcji polaryzacji światła, pozwalając bardzo dokładnie
określić częstość plazmową. W pracy przedstawione zostaną widma i ich analiza zrealizowane dla
różnych półprzewodników, takich jak na przykład InAs, InAlAs, InP oraz InGaAs, które to są
wykorzystywane jako warstwy falowodów plazmonowych w różnych typach laserów kaskadowych.

Źródła finasowania: Praca zrealizowana w ramach projektu TECHMATSTRATEG pt. Opracowanie technologii struktur
dla jednomodowych laserów kaskadowych do zastosowań w układach optycznej detekcji gazów, finansowanego przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Literatura:
[1]. M. Motyka, J. Misiewicz, Appl. Phys. Express 3, 112401 (2010)
[2]. M. Dyksik, M. Motyka, G. Sęk, J. Misiewicz, M. Dallner, S. Höfling, and M. Kamp, J. App. Phys. 120, 043104 (2016)

84 | Instytut Optoelektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna

P1_11. Subkilowatowy światłowodowy laser tulowy generujący
promieniowanie o długości fali 1940 nm
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W komunikacie zaprezentowano wstępne wyniki prac nad tulowymi laserami i wzmacniaczami
światłowodowymi generującymi wiązkę promieniowania ciągłego o długości fali 1940 nm. Celem
głównym tych prac jest opracowanie polskiego laserowego układu światłowodowego o wyjściowej
mocy ciągłej rzędu 250-500 W z potencjalnym zastosowaniem w medycynie, technice wojskowej oraz
badaniach podstawowych. Układy laserowe opracowano z użyciem światłowodów Large Mode Area
(LMA) domieszkowanych jonami tulu Tm3+ oraz dedykowanych komponentów światłowodowych
pozwalających na uzyskanie całkowicie światłowodowej architektury tych urządzeń. Na obecnym
etapie prowadzonych prac, w układzie pojedynczego oscylatora, uzyskano 90 W mocy ciągłej przy
sprawności różniczkowej 56.7% i parametrze jakości wiązki laserowej M2 <1.3 (Rys. 1).

Rys. 1. Charakterystyka mocy wyjściowej promieniowania generowanego przez tulowy laser światłowodowy w funkcji
zaabsorbowanej mocy promieniowania pompującego. Wstawka górna – widmo generowanego promieniowania, wstawka
dolna – wynik pomiaru parametru M2.

Zastosowanie układu typu generator – wzmacniacz pozwoliło na uzyskanie wiązki ciągłej o mocy
powyżej 100 W, przy zachowaniu bardzo dobrych parametrów przestrzennych wiązki optycznej. Przy
obecnym poziomie mocy wyjściowej nie stwierdzono występoniania efektów ograniczających
skalowanie mocy wyjściowej (wymuszone rozpraszanie Brillouina (SBR), niestabilność modów
poprzecznych (TMI)).
Podziękowania: Autorzy dziękują p. Janowi Karczewskiemu za pomoc w zakresie prac technicznych nad
konstruowanymi układami.

Źródła finasowania: Część wyników badań powstała dzięki realizacji projektu nr UMO-2014/14/M/ST7/00868
finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki oraz projektu nr INNOTECH-K3/IN3/55/225968/NCBR/14 finansowanego
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
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W komunikacie zaprezentowano układ laserowy generujący promieniowanie supercontinuum
o wyjściowej mocy średniej do 10 W i widmie rozciągającm się od ok. 1.9 do 2.600 µm (Rys. 1a). Jako
źródło impulsów pompujących użyto światłowodowy układ laserowy typu generator-wzmacniacz
emitujący ciąg impulsów o czasie trwania 1 ns, częstotliwości repetycji regulowanej w przedziale od
0.4 do 1.1 MHz i długości fali 1550 nm. Generacja supercontinuum odbywała się w jednostopniowym
światłowodowym wzmacniaczu tulowym pompowanym promieniowaniem o długości fali 790 nm.
W tym rozwiązaniu jednomodowy światłowód domieszkowany jonami tulu pełnił rolę ośrodka
wzmacniającego oraz ośrodka nieliniowego. Moc średnia promieniowania dla fal dłuższych niż 2400
nm stanowiła 30% całkowitej mocy wyjściowej. Wszystkie komponenty opracowanego źródła
laserowego zostały umieszczone w metalowej obudowie o wymiarach 125 mm x 252 mm x 344 mm,
stanowiąc tym samym kompaktowe i przenośne urządzenie wymagające tylko zewnętrznego
zasilania 100-240VAC, 50/60Hz (Rys. 1b). Sterowanie urządzeniem odbywa się z poziomu stacji PC.

(a)

(b)
Rys. 1. Fotografia ilustrująca źródło promieniowania supercontinuum (a). Widmo generowanego promieniowania (b).

Podstawowe cechy opracowanego źródła to: szerokie spektrum o stosunkowo płaskiej
charakterystyce, możliwość regulacji parametrów wyjściowych, chłodzenie powietrzem, „turn-key”
oraz jednomodowa wiązka generowanego promieniowania. Obszar potencjalnych zastosowań to:
testowanie elementów/komponentów optycznych, medycyna, spektroskopia, układy DIRCAM.
Podziękowania: Autorzy dziękują p. Janowi Karczewskiemu za pomoc w zakresie prac technicznych nad opracowanym
układem laserowym.

Źródła finasowania: Część wyników badań powstała dzięki realizacji projektu pt. "Laserowe Systemy Broni Skierowanej
Energii, Laserowe Systemy Broni Nieśmiercionośnej" wykonywanego na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa,
finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (nr umowy: DOB-1-6/1/PS/2014).
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P1_13. Ręczny laserowy olśniewacz RGB
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W ostatnich latach laserowe systemy broni nieśmiercionośnej stały się obiektem zainteresowania
zarówno wojska jak i służb porządkowych. Pokonanie przeciwnika nie zawsze wiąże się z jego
całkowitym unicestwieniem. Niekiedy wystarczy aby został on jedynie czasowo wyeliminowany
z działań na polu walki, bez trwałego uszczerbku na zdrowiu. W ramach projektu opracowano
i wykonano demonstrator laserowego olśniewacza małej mocy umożliwiającego skuteczne olśnienie
obiektu na odległość kilkudziesięciu metrów.
Podstawowym elementem opracowanego demonstratora są źródła promieniowania. Do budowy
demonstratora wykorzystano trzy diody laserowe generujące promieniowanie w obszarze widma
czerwonego, zielonego i niebieskiego. Do łączenia wiązek promieniowania poszczegłonych laserów
wykorzystano, w zależności od modelu olśniewacza, filtry dichroiczne lub pryzmat dichroiczny.
Uzyskana całkowita moc wyjściowa wynosi około 2,7 W, a rozbieżność wiązki światła białego wynosi
10 mrad (w płaszczyźnie x) i 1,6 mrad (w płaszczyźnie y).
Zaletą zastosowanie trzech źródeł promieniowania jest możliwość wyboru pasma w zależności od
zaistniałej sytuacji np. zastosowania okularów ochronnych noszonych przez osobę obezwładnianą.
Wersja końcowa olśniewacza wyposażona zostanie we własne akumulatorowe zasilanie, wygodną
rękojeść ze spustem do wyzwalania źródła promieniowania oraz w moduł sterujący umożliwiający
wygodne przełączenie pomiędzy różnymi kombinacjami diod przy pomocy pojedynczego przycisku.

Rys. 1. Głowica olśniewacza wraz z układem zasilania i sterowania.

Źródła finasowania: Praca finansowana w ramach projektu NCBR nr DOB-1-6/1/PS/2014.
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Od początku XXI wieku badane są jednowymiarowe struktury periodyczne wykazujące symetrię PT
(z ang. parity time) [1]. Struktury takie zbudowane są z dwóch materiałów czynnych optycznie
ułożonych naprzemiennie, wzmacniającego i stratnego, o wartościach współczynnika załamania
dobranych zgodnie z regułą: n*(-x)=n(x) [2]. W ogólności, współczynniki załamania obu materiałów
są zespolone, a ich części urojone mają przeciwne znaki: dla materiału wzmacniającego n1=nRe-inIm,
a dla stratnego n =nRe+inIm (Rys.1). Szerokości warstw wzmacniającej a i stratnej b są sobie równe a=b
i równe szerokości komórki elementarnej =a+b. Struktury PT wykazują szereg ciekawych własności,
np.: kierunkową niewidzialność, nieodwracalność propagacji światła, czy doskonałą absorpcję.
R1ej 1 – zwierciadło całkowicie odbijające
R2ej 2 –zwierciadło wyjściowe
Iout – natężenie fali wyjściowej
N – liczba komórek elementarnych
N – długość lasera
aN, bN – amplitudy pola elektrycznego
w warstwie wzmacniającej
cN, dN – amplitudy pola elektrycznego
w warstwie stratnej
Rys. 1 Laser z aktywnym ośrodkiem posiadającym symetrię PT

W pracy przedstawiono po raz pierwszy, analizę generacji promieniowania w laserze z aktywnym
ośrodkiem posiadającym symetrię PT zamkniętym w rezonatorze Fabry-Perot (Rys.1). Do opisu tego
lasera wykorzystano metodę macierzy transferu [3-4]. W metodzie tej zapisano zależności
macierzowe na transfer fali pomiędzy komórkami elementarnymi struktury z uwzględnieniem
przejścia fali wewnątrz każdej warstwy o współczynniku wzmocnienia g0 oraz strat 0, pomiędzy tymi
warstwami, a także pomiędzy strukturą i materiałem ją otaczającym o współczynniku załamania n0.
Ponadto uwzględniono dopasowanie fali na zwierciadłach rezonatora FP. Uzyskany model pozwolił
na zbadanie wpływu parametrów struktury periodycznej takich jak: liczba komórek elementarnych,
okres struktury znormalizowany do długości fali, urojona część współczynnika załamania obu warstw,
na natężenie wyjściowej fali lasera. Ponadto zbadano dwa przypadki, kiedy fala opuszcza laser przez
warstwę stratną oraz wzmacniającą. W wyniku przeprowadzonej analizy uzyskano charakterystyki
laserowe, które umożliwiły wybór optymalnych parametrów geometrycznych struktury, dla których
uzyskano maksimum natężenia wyjściowej fali.
Literatura:
[1] C.M. Bender i inni, Real Spectra in Non-Hermitian Hamiltonians Having PT Symmetry, Phys. Rev. Lett., 80 (1998) 5243.
[2] R.El-Ganainy i inni, Theory of coupled optical PT-symmetric structures, Opt. Lett. 32 (2007) 2632.
[3] S.Phang i inni, Rozdział 6. w: A. Agrawal i inni (eds) Recent Trends in Computational Photonics, Springer Series in Optical
Sciences, vol 204. Springer, Cham, (2017)
[4] P.Witoński i inni, “Effect of nonlinear loss and gain in multilayer PT-symmetric Bragg grating,” IEEE J.QE, 53 (2017)
2100111.
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Pierwsze doniesienia dotyczące ośrodków o ujemnym współczynniku załamania pojawiły się już
w roku 1968 [1]. Wówczas, Wiktor Veselago przedstawił w swojej pracy koncepcję tzw.
metamateriału, czyli ośrodka o jednocześnie ujemnym współczynniku przenikalności elektrycznej
oraz magnetycznej, który efektywnie wykazuje ujemny współczynnik załamania [1]. Prace
poświęcone analizie właściwości tego typu ośrodków pozwoliły na rozważenie na nowo dobrze
znanych zjawisk fizycznych, w szczególności ujemnego załamania światła, propagacji fali o wstecznie
skierowanym wektorze Poyntinga, odwrotnego efektu Dopplera, a także odwrotnego
promieniowania Czerenkowa [2]. Co więcej, wykazały one możliwość konstruowania przyrządów
nieosiągalnych w kontekście wcześniejszego stanu wiedzy, takich jak bezdyfrakcyjna soczewka [3],
czy anteny o rozmiarach znacznie mniejszych niż długość fali detekowanego promieniowania [4].
W ostatnich latach, z uwagi na wysoki poziom strat występujący w konwencjonalnych realizacjach
struktur metamateriałowych bazujących na metalach, jednym z głównych nurtów badań w obszarze
wytwarzania metamateriałów stało się wykorzystanie materiałów aktywnych optycznie [5,6].
Optyczne wzmocnienie występujące w strukturach tego typu jest wykorzystywane m.in. do
kompensacji strat występujących podczas zatrzymywania światła [5], czy konstruowania nanolaserów
o dużej sprawności [5,6]. Szczególnego znaczenia metamateriałów aktywnych można upatrywać
w zastosowaniach scalonych o wysokiej skali integracji i gęstości upakowania komponentów
fotonicznych, które napotykają ograniczenia związane z limitem dyfrakcyjnym.
Niniejsza praca została poświęcona analizie rezonatora optycznego bazującego na ośrodku
o ujemnym współczynniku załamania i stanowi wstęp do badań dedykowanych adaptacji
konwencjonalnych technik laserowych dla ośrodków pozbawionych ograniczeń dyfrakcyjnych.
W analizie zwrócono szczególną uwagę na strukturę modową rezonatora oraz zakres możliwości jej
kształtowania.
Źródła finasowania: Praca została sfinansowana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) z projektu nr
TECHMATSTRATEG1/347012/3/NCBR/2017 (HYPERMAT) realizowanego w ramach programu „Nowoczesne Technologie
Materiałowe – TECHMATSTRATEG”.
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[2] T. M. Grzegorczyk, and J. A. Kong, “Review of Left-Handed Metamaterials: Evolution from Theoretical and Numerical
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[5] O. Hess, J. B. Pendry, S. A. Maier, R. F. Oulton, J. M. Hamm, and K. L. Tsakmakidis, “Active nanoplasmonic
metamaterials”, Nature materials, 11(7), 573, (2012).
[6] J. Lima, J. Adam, D. Rego, V. Esquerre, and V. Bordo, “Optical properties of nanowire metamaterials with gain”, Optics
Communications, 379, 25-31, (2016).
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Światłowody mikrostrukturalne typu double-clad (DC) dzięki swoim parametrom są powszechnie
stosowane w układach laserowych dużej mocy. Dzięki efektywnemu pompowaniu ośrodka
aktywnego możliwe jest uzyskanie wysokich mocy optycznych bez wywoływania niechcianych
efektów nieliniowych. Problemem pozostaje wciąż metoda pompowania tego typu włókien.
Wykorzystanie pompowania od czoła wiąże się z nierównomiernym rozkładem mocy pompującej
wewnątrz światłowodu aktywnego co utrudnia uzyskanie optymalnej efektywności układów
laserowych. Wykorzystanie metod pompowania bocznego, które z powodzeniem stosowane są
w układach laserowych wykorzystujących sprzężenie boczne opartych na konwencjonalnych
włóknach typu DC, mogłoby stanowić rozwiązanie tego problemu. Niedopasowanie współczynników
załamania
światłowodu
pompującego
oraz
wewnętrznego
płaszcza
światłowodu
mikrostrukturaklnego powoduje, że efektywność tego typu sprzężeń jest bardzo niska.
W niniejszej pracy przedstawiony został projekt światłowodu mikrostrukturalnego typu double-clad
do zastosowania w układach laserowych z pompowaniem wykorzystującym szlifowanie boczne.
Projekt zakłada dopasowanie współczynnika załamania obszaru pompującego aktywny rdzeń do
współczynnika załamania rdzenia światłowodu pompującego w celu zwiększenia efektywności
wykonanego sprzężenia bocznego. Wykorzystując metodę różnic skończonych obliczony został
efektywny współczynnik załamania dla włókien tworzących sprzężenie boczne, a następnie przy
użyciu metody prowadzenia promieni (ray tracing) wyznaczona została efektywność sprzężenia.
Analizie poddany został wpływ efektywnego współczynnika załamania płaszcza wewnętrznego na
efektywność sprzężenia.
Literatura:
[1]. E.Beres-Pawlik, “Światłowodowy laser mocy”, patent polski, nr 217027 (2014)
[2]. Ł. Pajewski, H. I. Stawska, E. Bereś-Pawlik, “Ray tracing methods in numerical analysis of double-clad microstructured
optical fibre coupler”, Optical and Quantum Electronics, vol. 49, nr 99, s. 1-12 (2017)
[2] Q. Xiao, P. Yan, S. Yin, ,J. Hao and M. Gong, “100 W ytterbium-doped monolithic fiber laser with fused angle-polished
side-pumping configuration”, Laser Phys. Lett., 8: 125-129 (2011).
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Półprzewodnikowe lasery VCSEL (Vertical-cavity Surface-emitting Lasers) emitujące promieniowanie
z zakresu bliskiej podczerwieni (800 ─ 1000 nm) stosuje się powszechnie jako źródła światła
modulowanego w optycznym przesyle danych na małe odległości. Lasery te wykonuje się
z materiałów opartych na arsenku galu. Jedną z zalet laserów VCSEL z punktu widzenia optycznego
przesyłu danych jest to, że emitują wiązkę z powierzchni struktury, dzięki czemu łatwo sprzega się je
ze światłowodami. Lasery VCSEL emitujące promieniowanie z zakresu widzialnego (wykonane
z materiałów azotkowych) nie są obecnie dostępne komercyjnie. Stworzone do tej pory konstrukcje
nie mają dostatecznie dobrych parametrów. Jednakże ciągle trwają intenstywne badania nad
ulepszaniem tych struktur. Jednymi z zastosowań tych laserów w przyszłości mogłyby być ich
wykorzystanie w optycznym przesyle danych wykorzystujących światłowody plastiokwe oraz
w komunikcji bezprzewodowej z wkorzystaniem światła widzialnego (VLC).
Optyczny przesył danych polega na tym, że laser emituje odpowiednio modulowane światło,
nastepnie emitowany sygnał jest przesyłany np. za pomocą światłowodu i w efekcie dociera do
odpowiedniego detektora. Szybkość przesyłu informacji zależna jest od częstotliwości modulacji
emitowanego sygnału. Jednakże szybkoścć modulacji takiego sygnału świetlnego poddana jest
pewnym ograniczeniom elektrycznym i optycznym. Jednym ze zjawisk elektrycznych ograniczających
szybkość modulacji są zajwiska pojemnościowe wystepujące w laserze. Zależą one od pojemności
oraz oporu różniczkowego emitera, które to z kolei zależą od jego wymiarów i elementów
konstrukcyjnych lasera. Modele numeryczne, powstałe w Zespole Fotoniki na Politechnice Łódzkiej,
do których należą samouzgodniony model termiczno-elektryczno-optyczny [1] oraz model
pojemności [2], pozwalają na policzenie najważniejszych parametrów decyduących o szybkości
modulacji laserów VCSEL.
W pracy przedstawiono wyniki symulacji komputerowych azotkowych i arsenkowych laserów VCSEL.
Pokazano wypływ wybranych parametrów konstrukcyjnych laserów na zjawiska pojemnościowe
zachodzące w strukturze.
Podziękowania: Autorzy dziękują grupie prof. Jamesa A. Lotta z Technische Universität Berlin za odostępnienie
charakterystyk eksperymentalnych arsenkowych laserów VCSEL.

Źródła finasowania: Praca finansowana w ramach projektu 2016/21/B/ST7/03532 przez Narodowe Centrum Nauki
oraz z projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwo Wyższego (I3/501-17-3-2-7247).
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W mechanice kwantowej akt pomiaru powoduje kolaps funkcji falowej układu kwantowego do
jednego ze stanów własnych układu, co uniemożliwia eksperymentalne badanie własności funkcji
falowych. Jednakże wykorzystanie analogii pomiędzy równaniem Helmholtza będącym szczególnym
przypadkiem równań Maxwella i równania Schrödingera, daje możliwość zastąpienia układu
kwantowego układem optycznym. W konsekwencji funkcja falowa kwantowego stanu związanego
może być powiązana z własnościami modów rezonansowych wnęki optycznej. Jedną z możliwości
realizacji takiego układu optycznego są lasery VCSEL (Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser)
o szerokich aperturach tlenkowych. W przeciwieństwie do typowych laserów do zastosowań
telekomunikacyjnych, w przypadku których pożądane jest występowanie pojedynczego modu
poprzecznego, w strukturze modowej badanych w tej pracy laserów VCSEL można obserwować mody
poprzeczne wysokiego rzędu.
W pracy przedstawione są wyniki pomiarów struktury modowej - spektralnie rozdzielczego pola
bliskiego, laserów VCSEL o szerokich aperturach kołowych i niestandardowych (niekołowych).
Największa z przebadanych kołowych apertur ma średnicę ~20μm. Niestandardowe apertury mają
postać kombinacji dwu lub trzech apertur kołowych o różnym stopniu przykrycia - układ taki może być
rozpatrywany jako pewna analogia cząstki (np. H2). Wyniki uzyskano skanując powiększony obraz
apertury lasera światłowodem wielomodowym, w każdym punkcie skanu rejestrując widmo przy
pomocy analizatora widm optycznych. Pomiary były wykonywane przy wartościach prądu nieznacznie
ponad progiem, dla dwóch ortogonalnych ustawień polaryzatora. Uzyskane pola bliskie są złożeniem
dużej liczby modów, zgodnych z rozwiązaniami równania Helmholtza dla dwuwymiarowej wnęki
ograniczonej poprzecznie.
Prowadzone są dalsze badania, mające na celu zaobserwowanie modów zlokalizowanych wokół
klasycznych trajektorii periodycznych – związanych ze zjawiskiem dwuwymiarowego kwantowego
bilardu.
Źródła finansowania: Badania te są finansowe z projektu NCN UMO-2014/15/B/ST7/05258
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Kwantowy laser kaskadowy (ang. quantum cascade laser, QCL) jest jednym z najbardziej
wyrafinowanych przyrządów półprzewodnikowych [1]. Promieniowanie, z zakresu od średniej do
dalekiej podczerwieni, emitowane jest bazując na zjawisku optycznych przejść wewnątrzpasmowych.
Głównymi elementami budowy lasera są: rdzeń, składający się z wielu setek cienkich warstw,
o grubościach sub-nanometrowych oraz grube claddingi zapewniające uwięzienie modu wewnątrz
struktury.
Jednym z kluczowych zagadnień jest problem wygrzewania rdzenia. Temperatury osadzania
wierzchnich claddingów mogą by wyższe niż te zastosowane do rdzenia, przez co istnieje ryzyko jego
uszkodzenia. Jednym z celów przedstawionej pracy jest zbadanie jak wygrzewanie wpływa na
właściwości QCL oraz zoptymalizowanie warunków wzrostu aby uniknąć ich pogorszenia.
Pierwszym krokiem badań jest opracowanie technologii MOVPE claddingów bazujących na
domieszkowanym krzemem fosforku indu. Badania obejmują temperatury wzrostu w zakresie
575÷700°C. Główną optyczną techniką pomiaru była fotoluminescencja z wykorzystaniem lasera
GaAs/AlGaAs o długości fali 641 nm. Właściwości strukturalne oraz morfologię badano
z wykorzystaniem odpowiednio wysokorozdzielczej dyfrakcji rentgenowskiej oraz mikroskopii sił
atomowych. Koncentracja domieszki zmierzona była za pomocą pomiarów pojemnościowonapięciowych. Dodatkowo, opracowano wzrost wysokorezystywnych warstw InP kompensowanych
żelazem, do konstrukcji struktury zagrzebanej QCL, wymaganej do pracy CW. Rezystory cylindryczne
były wytrawione na mokro, po czym zmierzono ich właściwości elektryczne.
Ostatnim krokiem jest zaaplikowanie opracowanej technologii do konstrukcji QCL. Na rdzeniu lasera
wytworzonym w nominalnej temperaturze, osadzono claddingi w szerokim zakresie temperatur.
Następnie zbadano optyczne właściwości rdzenia w funkcji temperatury osadzania claddingów.
Zastosowany układ do fotoluminescencji pozwolił na szybką, niedestruktywną analizę właściwości
struktury oraz jej defektów. Badania zostały wsparte obliczeniami numerycznymi struktury
energetycznej rdzenia QCL.
Źródła finasowania: Praca zrealizowana w ramach projektów: TECHMATSTRATEG1/347510/15/NCBR/2018
„Opracowanie technologii struktur dla jednomodowych laserów kaskadowych do zastosowań w układach optycznej detekcji
gazów - SENSE” oraz PBS2/A3/15/2013 „Modyfikacja właściwości kwantowych laserów kaskadowych za pomocą technologii
trawienia zogniskowaną wiązką jonową FIB - PROFIT”, finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz
środków statutowych Politechniki Wrocławskiej.
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Obecnie w ośrodkach naukowych na całym świecie prowadzone są badania nad nowymi materiałami
do generacji promieniowania z zakresu średniej podczerwieni. Szczególnie interesujący zakres
długości fal znajduje się pobliżu 3 µm, gdzie istnieje silne pasmo absorpcyjne pochodzące od jonów
wodorotlenkowych, ze względu na potencjalne zastosowanie zarówno w cywilnych, jak i wojskowych
aplikacjach takich jak teledetekcja, mikrochirurgia medyczna lub monitoring zanieczyszczeń
atmosfery [1-2]. Do emisji promieniowania z tego zakresu najczęściej stosowane są szkła beztlenowe
ze względu na niską maksymalną energię fononów matrycy (odpowiednio 590 cm-1 i 350 cm-1
w szkłach fluorkowych i chalkogenidkowych [3]), której duża wartość powoduje niekorzystne
zjawiska relaksacji nieradiacyjnej, konkurencyjne dla przejść promienistych [4]. Pomimo dobrych
właściwości spektroskopowych, szkła beztlenowe charakteryzują się niską odpornością chemiczną
i niską stabilnością termiczną, co ogranicza ich zastosowanie w laserowych aplikacjach
światłowodowych. Z drugiej strony szkła na bazie tlenków metali ciężkich, takie jak bizmut lub ołów,
wykazują relatywnie niską energię fononów oraz wysoką stabilność termiczną [5].
W ramach pracy zsyntezowano szkła bizmutowo-germanowe domieszkowane pierwiastkami ziem
rzadkich w celu uzyskania luminescencji w paśmie średniej podczerwieni. Szkła zostały zsyntezowane
w specjalnym procesie przy utrzymaniu warunków niskiej próżni (50 – 70 mBar) co zredukowało ilość
grup hydroksylowych wewnątrz matrycy szklistej. Przeprowadzono także optymalizację zawartości
lantanowców w aspekcie maksymalizacji natężenia emisji w badanym zakresie. Otrzymane
parametry termiczne i spektroskopowe są korzystne z punktu widzenia potencjalnego przetwarzania
materiału w struktury fotoniczne o luminescencji z zakresu średniej podczerwieni.
Źródła finansowania: Praca finansowana w ramach projektu o numerze DEC-2016/23/N/ST8/03523 przez Narodowe
Centrum Nauki.
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Lasery femtosekundowe z pasywną synchronizacją modów znajdują coraz większe zastosowanie
w wielu branżach przemysłu, medycynie i spektroskopii. Najbardziej elastycznym i skalowalnym
rozwiązaniem umożliwiającym wzmacnianie takich impulsów jest technika CPA (Chirped Pulse
Amplification) [1]. Największym wyzwaniem w projektowaniu systemu generującego ultrakrótkie
impulsy światła o dużej energii jest dobór parametrów oscylatora oraz konstrukcja stopni
wzmacniających. Chcąc uzyskać duże energie impulsu koniecznym jest zastosowanie lasera
sygnałowego o niskiej częstotliwości repetycji, co pozwala efektywnie wykorzystać ośrodek
wzmacniający systemu . Ze względu na trudności związane z budową takiego rezonatora stosuje się
układy filtrujące, które wybierając pojedyncze impulsy z ciągu obniżają częstotliwość repetycji (z ang.
Pulse Picker). Urządzenie tego typu składa się z szybkiego detektora, umożliwiającego detekcję
pojedynczych impulsów, układu przetwarzającego i sterującego oraz modulatora, który pozwala na
filtrację sygnału optycznego. Chcąc operować z częstotliwościami repetycji dochodzącymi do 50 MHz
koniecznym jest zastosowanie bardzo szybkich modulatorów akustooptycznych, oraz
skomplikowanego układu przetwarzania sygnału, ze względu na opóźnienia czasowe związane
z propagacją fali akustycznej oraz sygnałów elektrycznych [2]. Proponowane rozwiązanie, będące
przedmiotem niniejszej pracy, bazuje na układzie programowalnych macierzy bramek (FPGA)
umożliwiając kompensację wszystkich opóźnień w sposób automatyczny (Rys.1). Ponadto umożliwia
nie tylko prostą decymację impulsów, ale także generację programowalnych paczek impulsów
(burst), a nawet pojedynczego impulsu. Pozwala to na wykorzystanie systemu laserowego do np.
precyzyjnej obróbki materiałów. Na bazie prezentowanego rozwiązania skonstruowano układy pulsepicker na długości fali 1,56 μm oraz 2 μm, dla femtosekundowych laserów erbowych i tulowych.

Rys. 1. Schemat blokowy sterownika układu wybierania impulsów z lasera zrealizowany w układzie FPGA.

Źródła finasowania: Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej (grant nr: 0402/0141/17), Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego (projekt nr: IP2015 072674).
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parametrów wiązki laserowej o dużej średnicy
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Jakość wiązki jest krytycznym parametrem lasera w takich gałęziach przemysłu jak laserowa obróbka
materiałów czy komunikacja światłowodowa. Na rynku jest dostępnych szereg urządzeń do
wyznaczania podstawowych parametrów wiązki laserowej. Niestety ich obszar pomiarowy nie
przekracza 1 cm, co nie pozwala na badanie profilów o dużej średnicy. Przedstawiamy układ
eksperymentalny do pomiarów podstawowych parametrów wiązki o średnicy do 5 cm. Składa się on
z kamery liniowej Teledyne Dalsa Linea, przesuwu z silnikiem krokowym o efektywnym
przemieszczeniu 50 mm Thorlabs MTS50-Z8 oraz metalowej szyny o długości 150 cm (rys. 1). Matryca
kamery liniowej składa się z 8192 pikseli o szerokości 7,04 µm każdy, co daje 57,67 mm obszaru
aktywnego. Zakres spektralny od 400 nm do 1100 nm oraz 12 bitowy zakres dynamiczny pozwala na
badanie z dużą dokładnością wiązek z zakresu widzialengo oraz bliskiej podczerwieni, a wykorzystanie
dodatkowo długiej metalowej szyny na pomiar kaustyki dla wiązek o dużym zasięgu Rayleigha.
Algorytmy wyznaczające parametry wiązki zostały zaimplementowane w środowisku obliczeniowym
Matlab oraz zintegrowane z obsługą urządzeń w środowisku Labview. Jako przyrząd wzorcowy do
potwierdzenia zgodności wyliczonych wartości z rzeczywistymi zastosowano urządzenie Thorlabs
Scanning-Slit Optical Beam Profiler. Na rys. 2 przedstawiono porównanie pomiaru kaustyki dla wiązki
laserowej o mocy 3 mW oraz długości fali 1070 nm wykorzystując urządzenie firmy Thorlabs oraz
układ eksperymentalny z kamerą liniową. Mała rozbieżność między wyznaczonymi wartościami
promieni dla dwóch przypadków potwierdza prawidłowe działanie układu.

Rys. 1. Układ pomiarowy: kamera liniowa (1), przesuw z
silnikiem krokowym (2), metalowa szyna (3)

Rys. 2. Porównanie zależności wyznaczonych wartości
promienia wiązki laserowej (według kryterium D86.5) w
funkcji położenia dla pomiaru wykorzystującego
urządzenie Thorlabs Beam Profiler (czerwony) oraz
układ z kamerą liniową (niebieski)

Źródła finasowania: Praca finansowana w ramach projektu strategicznego przez nr DOB-1-6/1/PS/2014: „Laserowe
Systemy Broni Skierowanej Energii".
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Osadzanie grubych warstw InP w technologii MBE jest możliwe, ale wiąże się z niebezpieczeństwem
wybuchu występującym w trakcie otwarcia reaktora. Z tego względu, w heterostrukturach
kwantowych laserów kaskadowych, emitujących promieniowanie w zakresie 4-10 μm,
wykonywanych w Instytucie Technologii Elektronowej warstwy falowodowe InP zastąpione zostały
warstwami InAlAs. W takiej konstrukcji, ograniczenie modu jest słabsze niż w konstrukcji zawierającej
InP, z racji niższego kontrastu współczyników załamania. Słaby efekt falowodowy powoduje
zmniejszenie sprawności laserów związane: po pierwsze z wnikaniem modu optycznego w silnie
domieszkowaną warstwę podkontaktową InGaAs oraz w warstwę podłożową InP, po drugie
z nieefektywnym przekrywaniem się podstawowego modu optycznego heterostruktury z obszarem
aktywnym lasera – relatywnie niskie wartości parametru Γ.
W celu zwiększenia kontrastu współczynników załamania i uzyskaniu efektywniejszego falowodu,
wprowadza się do heterostruktury dodaktowe, relatywnie grube, warstwy InGaAs po obu stronach
obszaru aktywnego. Pozwala to zarówno ograniczyć wnikanie modu optycznego w silnie
domieszkowaną podkontaktową warstwę InGaAs oraz warstwę podłożową InP, jak i zwiększyć
wartośc parametru Γ. Jednakże, skład InGaAs wymagany do uzyskania dopasowania sieciowego,
powoduje, że materiał wykazuje bardzo niskie wartości przewodności cieplnej, co jak pokazują prace
numeryczne [1], znacząco wpływa na podwyższenie temperatury obszaru aktywnego, poprzez
utrudnione odprowadzanie ciepła (większa rezystancja termiczna warstw).
Prowadzone badania eksperymentalne [2] potwierdzają powyższe wnioski, pokazując, że lasery QC
degradują się gwałtownie przy niższych prądach wysterowania, a proces degradacji często występuje
na dolnej warstwie InGaAs.
W pracy przedstawione zostaną wyniki numerycznej optymalizacji heterostruktur AlInAs/InGaAs/InP
ze względu na grubości warstw InGaAs oraz wyniki eksperymentalnej charakteryzacji kwantowych
laserów kaskadowych bazujących na zoptymalizowanych numerycznie heterostrukturach
wykonanych metodą MBE w Instytucie Technologii Elektronowej.
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i laserów dużej mocy
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Kluczowe pasywne komponenty światłowodowe, stosowane w całkowicie światłowodowych
wzmacniaczach i laserach dużej mocy, to przede wszystkim sprzęgacze mocy i adaptery pola
modowego (MFA, Mode Field Adaptors). Eliminują one potrzebę wykorzystania elementów optyki
objętościowej, przez co układ jest odporny na czynniki zewnętrzne i zanieczyszczenia oraz nie
wymaga okresowego justowania komponentów optomechanicznych. W niniejszej pracy
prezentujemy wykonane samodzielnie komponenty światłowodowe: sprzęgacze mocy sygnałowej
i pompującej w konfiguracjach (A) (5+1)x1 – SM (94,5% transmisji sygnału, 91% promieniowania
pompy) [1] i (B) (6+1)x1 – LMA (78% transmisji sygnału, 97,7% promieniowania pompy) [2], sprzęgacz
mocy pompującej (C) 7x1 (91,3% transmisji promieniowania pompy) oraz MFA (D) SMF 8,2/125 –
LMA 20/130 (90% transmisji sygnału). Przekroje poprzeczne przewężonych wejściowych wiązek
światłowodów sprzęgaczy (A), (B) i (C) przedstawia
rysunek 1. Na wyróżnienie zasługuje sprzęgacz (A),
który dzięki swej unikatowej konfiguracji eliminuje
problemy technologiczne. Opracowana metoda jego
wykonania jest bardzo prosta i stanowi on idealną
konkurencję
dla
komercyjnych
rozwiązań,
Rys. 3. Przekroje poprzeczne przewężonych wiązek
gwarantując niemal 10% wyższą transmisję sygnału,
światłowodów wejściowych sprzęgaczy odpowiednio
niż jego komercyjny odpowiednik. Co więcej,
(5+1)x1-SM (a), (6+1)x1-LMA (b), 7x1 (c).
konfiguracja tego komponentu (podobnie jak
sprzęgacza (B)) jest niedostępna w ofercie komercyjnej. Wykonane samodzielnie komponenty
pozwoliły uniezależnić się od ich komercyjnych odpowiedników, których główną wadą jest
niekompatybilność ze światłowodami wykorzystywanymi w eksperymentach. Komponenty (A), (B),
(D) wykorzystano do konstrukcji całkowicie światłowodowej 3-stopniowej kaskady MOPA
(λ=1555/1563 nm) o mocy wyjściowej 44 W (w trybie CW). Skonstruowano również układ
alternatywny o mocy wyjściowej 44,7 W (λ=1565,5 nm): 1-stopniowy wzmacniacz z laserem
sygnałowym o mocy 2,5 W, w którym wykorzystano komponent (C). Otrzymane wyniki potwierdziły
funkcjonalność wykonanych komponentów w światłowodowych układach mocy oraz ich
wytrzymałość na pracę z wiązkami dużej mocy (np. ponad 100 W mocy pompującej). Obecnie nadal
jest rozwijany sprzęgacz (A), w którym badana jest możliwość zastosowania wewnętrznego MFA,
co według wstępnych symulacji powinno poprawić sprawność transmisji sygnału przez sprzęgacz.
Źródła finasowania: Praca finansowana ze środków WCB EIT+ w ramach projektu „Wykorzystanie nanotechnologii
w nowoczesnych materiałach”- NanoMat (POIG.01.01.02-02-002/08) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (POIG, Poddziałanie 1.1.2), oraz ze środków NCN w ramach projektu „Sprzęgacz mocy sygnałowej
i pompującej o zwiększonej sprawności transmisji sygnału” (decyzja numer UMO-2015/19/N/ST7/01511).
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W ostatnich latach komunikaty o stężeniu pyłów w powietrzu stały się nieodzowną częścią niemal
każdej prognozy pogody. Zwłaszcza w okresach jesienno-zimowych poziomy PM10 i PM2,5
w większości aglomeracji i miast są przekraczane kilka do kilkunastu razy. Liczne badania
epidemiologiczne jednoznacznie pokazują szodliwy wpływ pyłów zawieszonych w powietrzu na
zdrowie człowieka.
W Instytucie Optoelektroniki WAT trwają prace nad opracowaniem laserowego czujnika pyłów
umożliwiającego stały monitoring powietrza. Jego zaletą w stosunku do powszechnie dostępnych
tanich modeli jest możliwość rozróżniania wielkośći cąstek. Obudowa czujnika wykonana została
w technologii druku 3D. Powietrze zasysane jest ze stałą prędkością poprzez dyszę wlotową.
Wewnątrz komory pomiarowej strumień cząstek aerozolu krzyżuje się z wiązką promieniowania
lasera. Promieniowanie rozproszone na każdej cząstce pada na fotodiodę. Uzyskany sygnał jest
wzmacniany przy pomocy dwustopniowego wzmacniacza operacyjnego. Zarejestrowane watości
umożliwiają oszacowanie wielkości cząstek jak również określenie ich stężenia w otaczającym
powietrzu.
Z uwagi na prostotę konstrukcji i niewielki koszt istnieje możliwośść połączenia szeregu takich
czujników w sieć , co pozwoli na stały monitoring czystości powietrza na większych obszarach.

Rys. 1. Wygląd i schemat działania czujnika pyłów.
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Kopczyński. „A new real-time bio-aerosol fluorescence detector based on semiconductor CW excitation UV laser”, Journal
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P4_1. Zrobotyzowane urządzenie laserowe do obróbki tworzyw
sztucznych
Robert Barbucha1*, Mateusz Tański, Katarzyna Garasz, Marek Kocik
1

Instytut Maszyn Przepływowych PAN im. Roberta Szewalskiego, ul. Fiszera 14, Gdańsk

W niniejszej pracy przestawiono wyniki budowy zrobotyzowanego, przemysłowego urządzenia
laserowego do cięcia tworzyw sztucznych oraz tworzyw termoformowalnych, takich jak:
polipropylen, polietylen, ABS, akryl, poliwęglan i inne, które zanjdują zastosowanie w przemyśle
motoryzacyjnym, AGD, sportowym, meblowym, fotograficznym oraz w produkcji zabawek. Laserowa
obróbka tworzyw sztucznych polega zazwyczaj na topieniu materiału. Dlatego bardzo często stosuje
się lasery CO2, których długość fali promieniowania wynosi 10,6 µm i jest bardzo dobrze
absorbowana przez materiały polimerowe (lepiej, niż dla laserów światłowodowych).
Obecnie na rynku stosuje sie technologię termoformowania polegającą na równomiernym nagrzaniu
płyty polimerowej lub folii powyżej temperatury mięknięcia, a następnie jej odkształcenia pod
wpływem ciśnienia zewnętrznego odwzorowując kształt formy. Technologia termoformingu
wykorzystywana jest głównie tam, gdzie nie da się zastosować technologii wtryskowej, czyli przy
wytwarzaniu wyrobów o bardzo małej grubości ścianek i znacznych gabarytach (rzędu kilku m2).
Jednakże, przy tej technologii nie da się wytłoczyć gotowego produktu od razu. Konieczne jest jego
wykrawanie (wycięcie z większej formy), które z wielu względów jest problematyczne przy
zastosowaniu metody mechanicznej (piły tarczowe, elektrowrzeciona). Zastosowanie w tym celu
zrobotyzowanego systemu laserowego daje duże możliwości obróbki, jak również wysoką precyzję
cięcia (rzędu ±10 µm) i dobrą jakość brzegów. Laserem można także wykonać dodatkowe otwory ,
gdyż w procesie termoformingu nie jest możliwe ich wykonanie.
Doprowadzenie wiązki z lasera do ruchomej głowicy roboczej robota przemysłowego jest technicznie
skomplikowane. Zazwyczaj realizuje się to poprzez zastosowanie elastycznych światłowodów
prowadzących wiązkę laserową. Jednakże, takie rozwiązanie uniemożliwia stosowanie laserów CO2
o stosunkowo dużej mocy średniej (rzędu 500W). Stosowanie światłowodów powoduje, iż jakość
wiązki laserowej (profil wiązki, rozkład modów poprzecznych TEM, minimalny rozmiar ogniska wiązki
laserowej) zostaje znacząco zdeformowany. Pomimo, iż istnieją drogie światłowody (wykonane ze
szkła germanowego) do transmisji promieniowania o dużej mocy, straty promieniowania na takim
światłowodzie mogą sięgać nawet 50%. Z tego powodu dla laserów CO2 najlepszym rozwiązaniem
jest zastosowanie układu ruchomych zwierciadeł kierujących wiązkę laserową do głowicy roboczej.
Wymaga to jednak wykorzystania robota przemysłowego o specjalnej konstrukcji dostosowanego do
prowadzenia wiązki laserowej w ten sposób.
W niniejszej pracy przestawiono innowacyjny moduł optyczny do prowadzenia wiązki lasera CO2
wzdłuż ramienia przemysłowego robota spawalnicznego, który jest jednym z najpopularniejszych
typów robotów sprzedawanych na rynku, a tym samym jednym z najtańszych w swojej klasie.
Konstrukcja tego robota umożliwia poprowadzenie części toru optycznego wewnątrz jego ramion,
tym samym umożliwiając precyzyjne zosiowanie wiązki lasera z przeguwami robota. Ponadto,
przedstawiono zrealizowaną kompletną kabinę robota z systemami towarzyszącymi obróbce
laserowej tworzyw sztucznych: komorę cięcia z profesjonalnym odsysem dymów i toksycznych
oparów wraz z systemami zabezpieczającymi. Robot został wyposażony w wymienne głowice
robocze, dzięki czemu może wykonywać kilka operacji technologicznych w jednym procesie obróbki,
np. może znakować detale z plastiku w celu ich późniejszej identyfikacji.
Źródła finasowania: Praca finansowana w ramach projektu NCBR INNOTECH-K2/IN2/87/182010/NCBR/13.
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P4_2. Laserowe spawanie króćców rurowych ze stali kotłowej
Super 304 z wykorzystaniem drutu spawalniczego jako materiału
dodatkowego
Hubert Danielewski1, Andrzej Skrzypczyk1, Bogdan Antoszewski1, Włodzimierz Zowczak1,
Andriej Zrak2
1

Politechnika Świętokrzyska,Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn, Al. Tysiąclecia P.P. 7, Kielce
2
bUniversity of Žilina, Žilina, Slovakia

Proces spawania laserowego zakłada wykonanie złącza poprzez roztopienie krawędzi łączonych
materiałów wiązką fotonów a następnie ponowną ich krystalizację w wyniku czego powstaje złącze
spawane. W procesie tym nie jest konieczne stosowania materiału dodatkowego, jednak wykoannie
spawania laserowego z materiałem dodatkowym niesie za sobą niewątpliwe kożyści. Wymogi co do
dopasowania krawędzie w przypadku zastosowania materiału dodatkowego nie są tak restrykcyjne,
a właściwości złącza spawanego cechują się dobrą wytrzymałością zbliżoną do materiału rodzimego.
Ponadto zastosowanie materiału dodatkowego pozwala na modyfikację składu chemicznego
skutkiem czego może być poprawa właściwości spoiny. Szczególne znaczenie jeżeli chodzi
o właściwości złączy spawanych mają połączenia stosowane w przemyśle energetycznym, zwłaszcza
w przypadku wykonywania połączeń spawanych komponentów pracujących w parametrach
nadkrytycznych.
Artykuł zawiera wyniki badań nad spawalnością stali wykorzystywanej do budowy elementów bloków
energetycznych o strukturze austenitycznej, sklasyfikowanej jako stal nierdzewna
o zwiększonej zawartości chromu oraz niklu. Artykuł prezentuje wyniki badań otrzymanego złącza
spawanego, w tym między inymi wyniki badań nieniszczących UT i VT oraz badania niszczące, w tym
statyczną próbę rozciągania, próbę gięcia oraz badanie rozkładu twardości w przekroju poprzecznym
złącza spawanego. Do wykonania złącza spawanego został wykorzystany laser ogazowy CO2
o maksymalnej mocy wyjściowej równej 6kW pracujący na 5-cio osiowym centrum TruLaserCell 1005,
ze zintegrowanym obrotnikiem do elementów rurowych oraz podajnikiem drutu spawalniczego.

Rys. 1. Stanowisko do laserowego spawania króćców rurowych z wykorzystaniem drutu spawalniczego

Źródła finansowania; Projekt finansowany przez NCBR w ramach umowy nr PBS1/B5/13/2012,
pt:„Technologie laserowe dla energetyki i ochrony środowiska"
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P4_3. Badania eksperymentalne ablacji laserowej za pomocą
impulsów subpikosekundowych
Katarzyna Garasz*, Marek Kocik
Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk
Fiszera 14, 80-231 Gdańsk
* kgarasz@imp.gda.pl
Bazując na zaletach ultrakrótkich impulsów laserowych o bardzo wysokiej energii, lasery
subpikosekundowe mogą być wykorzystywane do bardzo precyzyjnej mikroobróbki materiałów
w mikro- i nanoskali.
W niniejszym artykule prezentujemy wyniki parametrycznych badań eksperymentalnych nad
wydajnością, precyzją i jakością subpikosekundowej ablacji materiałów. Wybór próbek do badań
podyktowany był potencjalnym zastosowaniem w innowacyjnych urządzeniach i technologiach.
W procesie mikroobróbki wykorzystano laser subpiko typu Yb:KYW oraz femtosekundowy typu Ti:S.
Wyniki zawierają porówanie obu metod na podstawie analizy mikroskopowej próbek. Do analizy
posłużono się m.in. techniką mikroskopii 3D, co pozwoliło na dokładne zbadanie kraterów
powstałych w wyniku ablacji.

Rys. 1. Obraz 3D oraz profil liniowy krateru uformowanego w próbce aluminiowej w wyniku ablacji laserem
femtosekundowym.
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P4_4. Badania oddziaływania długich impulsów laserowych
z materiałami konstrukcyjnymi
Łukasz Gorajek*, Przemysław Gontar, Jan Jabczyński
Instytut Optoelektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna,
ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa
* lukasz.gorajek@wat.edu.pl
Przebadano efekty oddziaływania promieniowania laserowego dużej mocy na różne materiały
konstrukcyjne. W badaniach wykorzystano włóknowy laser iterbowy o mocy 1kW generujący wiązkę
promieniowania o parametrze M2 wynoszącym 1,5. Wiązka laserowa została skupiona na celu w taki
sposób, by uzyskać średnicę rzędu 10mm, symulując tym samym minimalną możliwą do uzyskania
kaustykę na odległości około 1 km.

Rys. 1. Odpowiedź widmowa gliny ceramicznej po 5 sekundach ekspozycji mocą ciągłą 1kW.

Podczas badań zarejestrowano odpowiedź widmową materiału na wymuszenie falą świetlną oraz
przebadano zakres uszkodzeń mechanicznych spowodowanych promieniowaniem laserowym.
Podziękowania: Autorzy dziękują zespołowi z Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki Politechniki Warszawskiej za
udostępnienie materiału do badań..

Źródła finasowania: Praca finansowana przez NCBR w ramach projektu strategicznego nr DOB-1-6/1/PS/2014:
„Laserowe Systemy Broni Skierowanej Energii".

Sympozjum Techniki Laserowej STL 2018 | 103

P4_5. Modelowanie oddziaływania silnego promieniowania
laserowego na obiekty w warunkach nadmuchu powietrza na
powierzchnię
Roman Ostrowski*, Karol Jach, Robert Świerczyński, Marek Strzelec, Antoni Rycyk, Wojciech
Skrzeczanowski
Instytut Optoelektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna,
ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa
W nawiązaniu do wcześniej publikowanych obliczeń numerycznych oddziaływania silnych impulsów
laserowych z obiektami techniki wojskowej [1,2], w niniejszej pracy przedstawiono wariant takiego
oddzialywania w warunkach jednoczesnego nadmuchu powietrza na powierzchnię obiektu.
Obliczenia prowadzono dla warunków usuwania (A1,A3,B1,C1 – rys.1) i braku usuwania stopionych
warstw (A2,B2,C2 – rys.1) i dwóch wariantów impulsów napromieniowania laserowego: energii 1 kJ
przy czasie trwania 210-4 s oraz energii 10 kJ przy czasie trwania 1 s. Otrzymane najciekawsze
wyniki, w postaci grubości pozostałości (Lk) w płytce aluminiowej po zdmuchnięciu warstwy
przetopionej w funkcji czasu odziaływania promieniowania laserowego przedstawiono na rys. 1.

Rys. 1. Grubość pozostałości (Lk ) w płytce aluminiowej po zdmuchnięciu warstwy przetopionej w funkcji czasu działania
lasera. Warianty obliczeń A-C opisane w tekście lub scharakteryzowane na rysunkach.

Z rozwiązań przedstawionych na rysunkach 2.1 - 2.3 wynika, że w przypadku konfiguracji B i C
uzyskuje się przetopienie aluminiowej płytki przed czasem zakończenia impulsu laserowego.
Ponadto okazuje się, że nie ma tu znaczenia czy stosuje się nadmuch czy nie. Praktycznie w tym
samym czasie uzyskuje się przetopienie aluminiowej płytki. W przypadku konfiguracji A występuje
duża różnica między wariantem A1 a pozostałymi wariantami. W wariancie A1 uzyskuje się
przetopienie płytki w czasie 150 µs, w wariantach A2 i A3 grubość przetopienia jest znacznie mniejsza
i w efekcie po zakończeniu impulsu laserowego mamy pozostałość o grubości  0,82 mm. Jak widać,
zdmuchiwanie przetopionych warstw może mieć istotny wpływ na głębokość przetopienia
w wariancie A.
Źródła finasowania: Praca finansowana w ramach projektu NCBR nr DOB-1-6/1/PS/2014: „Laserowe Systemy Broni
Skierowanej Energii, Laserowe Systemy Broni Nieśmiercionośnej".
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P4_6. Laserowa teksturyzacja powierzchni szyb z powłokami
termoizolacyjnymi i kontroli słonecznej
Andrzej Grabowski1*, Władysław Maniecki2, Marcin Adamiak3, Mirosława Kępińska1,
Anna Starczewska1, Piotr Duka1, Zygfryd Pech2
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Szkło pokryte cienkimi warstwami metalicznymi i dielektrycznymi jest ważnym materiałem
stosowanym w budownictwie, między innymi do wykonywania elewacji biurowców. W obecnych
projektach architektonicznych zwraca się uwagę na całościowe podejście do funkcji budynku
uwzględniając zużycie energii, poprawę jakości życia wewnątrz, jak i oddziaływanie budynku na
otoczenie, np. projekt LEED [1]. Odpowiednio dobrany skład, liczba oraz grubości poszczególnych
warstw metalicznych i dielektrycznych nałożonych na szkło umożliwia zaprojektowanie
współczynników transmisji i odbicia promieniowania elektromagnetycznego w wybranym zakresie
widma (UV-NIR). Umożliwia to tym samym spełnienie przez szkło funkcji termoizolacyjnej i kontroli
słonecznej. Teksturowanie laserowe powierzchni ma również inne funkcjonalne znaczenia, jak np.
tworzenie znaków graficznych, czy też tworzenie efektu dekoracyjnego [2]. Jednym z problemów
użycia wielkoformatowych powierzchni szklanych w budownictwie jest ich widoczność dla ptaków,
jak również ludzi, w przypadku wykorzystania szkła na przegrody wewnętrzne [1].
W pracy przedstawiono wyniki badań nad teksturyzacją laserową powierzchni szyb pokrytych
wielowarstwowymi powłokami złożonymi z cienkich warstw srebra i tlenków metali (Zn, Sn, Ni, Cr).
Wykazano, że w zależności od użytej długości fali promieniowania laserowego, energii impulsu
laserowego, częstotliwości powtarzania impulsu, stopnia nałożenia sąsiednich impulsów, można
zmieniać współczynnik transmisji i odbicia promieniowania elektromagnetycznego w zakresie UV-NIR
dla teksturowanej szyby (Rysunek).

Rysunek (a) Powierzchnia szyby pokrytej cienkimi warstwami metalu i tlenków metali z obszarem
teksturowanym w kształcie siatki wykonany laserem impulsowym; (b) obraz mikroskopowy (SEM)
pojedynczych znaków tworzące teksturę; (c) wpływ parametrów teksturyzacji laserowej na widmowy
współczynnik transmisji szyby.
Literatura
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P4_7. Numerical simulations of S700MC laser and hybrid butt joints
welding
Tomasz Kik*, Jacek Górka
Department of Welding, Silesian University of Technology, Gliwice, POLAND
* tomasz.kik@polsl.pl
Complicated production process of a modern materials and the influence of welding thermal cycle
results in very complex stresses and distortions evolution and also negative metallurgical changes in
welded materials structure. Type and distribution of stresses and distortions of welded joints,
depends on many factors as a clamping method, thermal and mechanical properties, used welding
heat source and it’s parameters, type of joints, ambient and preheating temperatures, used
thermomechanical treatment of welded materials etc. To obtain a high quality product, which
conforms to customers requirements, a very wide knowledge about material behaviour during
processing is needed. This kind of data’s requires a wide and rich laboratory base with very expensive
testing equipment. Because of it, the numerical simulations of welding are one of the most wanted
but also complicated problems in the area of analyses with Finite Element Method (FEM). It is
because of the huge number of factors, which have an influence on the process, and the results of
these calculations. Also using modern welding equipment allow us to get the completely different
thermal cycles, cooling speeds and the behavoiur of the materials. Thanks to the use of modern FEM
software, the work of modern engineers has changed significantly. It is possible to do a complete
virtual assessment of the designed welding process without any or with strictly limited number of
real test. this translates directly into a significant reduction in the costs of such researches.
In this work, the possibilities of using SYSWELD as a modern software for numerical simulations of
laser and hybrid welding processes of S700MC steel plates butt joints was presented. Stress and
strain distributions as well as temperature fields and metallurgical phases resulting from the use of
laser and hybrid welding processes were taken into account. An attempt was made to compare the
influence of the heat source used on these distributions, Fig. 1. Also the temperature fields
distribution were compared with the bead shapes from the real tests. the presented work is also
aimed at introducing the application of FEM analysis in the daily work of an engineer with modern
construction materials.

Fig. 1. Reduced stresses distribution (vonMises) on the longitudinal cross of lase (on the left) and hybrid (on the right) welded
sample of S700MC steel
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P4_8. Zastosowanie sit z papieru grafenowego do separacji komórek
nowotworowych
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W artykule przedstawiono zastosowanie mikrosit wykonanych z papieru grafenowego do separacji
komórek nowotworowych piersi MDA-MB-231 oraz raka sromu SW-954. Badania zostały
przeprowadzone na wyhodowanych w warunkach laboratoryjnych liniach komórkowych.
Celem separacji i diagnozy krążących komórek nowotworowych na mikrositach jest identyfikacja
stanów choroby nowotworowej nawet na wczesnym etapie jej rozwoju.

ABLACJA PAPIERU
GRAFENOWEGO

Separacja komórek
nowotworowych piersi
MDA-MB-231

Komórki
nowotworowe piersi
MDA-MB-231

Rys. 1. Schemat przedstawiający kolejne etapy: wytworzenie sita, przesiew i izolacja komórek nowotworowych

Badania wykazały, biozgodność mikrosita wykonanego z papieru grafenowego, a tym samym
potwierdziły jego przydatność do odzysku osadzonych komórek nowotworowych. Mikrosita
grafenowe nie powodowały uszkodzenia komórek nowotworowych piersi MDA-MB-231 oraz raka
sromu SW-954.
Komórki nowotworowe piersi MDA-MB-231 i sromu SW-954 posiadały charakter adhezyjny
w stosunku do papieru grafenowego i formowały wypustki w postaci pęcherzyków migracyjnych.
W przesączu zaobserwowano płatki papieru grafenowego.

Źródła finasowania: Praca wykonana w ramch badań własnych.
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P4_9. Wstępne wyniki interferencyjnego, laserowego wspomagania
procesu usuwania komórek z tkanki zastawki aortalnej
Roman Ostrowski1*, Marek Strzelec1, Roman Major2, Piotr Wilczek3, Antoni Rycyk1
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Technika bezpośredniej laserowej litografii interferencyjnej (DLIL), której podstawy opracowano
w ramach zakończonego projektu finansowanego przez NCN [1], znajduje coraz szersze zastosowanie
w badaniach w dziedzinie bioinżynierii [2-4]. W niniejszym komunikacie autorzy przedstawiają
wstępne wyniki zastosowania DLIL do wspomagania procesu decellularyzacji komórek z fragmentów
tkanki zastawki i aorty. Dalekosiężnym celem jest uzyskanie bezkomórkowego rusztowania
z komórkami autologicznymi jako bioprotezy pozwalającej znacznie zmniejszyć ryzyko powstania
stanu zapalnego i odpowiedzi immunologicznej, pobudzając równocześnie własne komórki biorcy do
wzrostu.
Zaprezentowany będzie autorski układ laserowy oparty na generatorze z rezonatorem stabilnym
Nd:YAG pracującym w trybie Q-modulacji. Umieszczona wewnątrz rezonatora diafragma zapewnia
pracę na podstawowym modzie poprzecznym. Laser generuje impuls o czasie trwania 8-10 ns
i energii w impulsie do 50 mJ. Układ uzupełniają stopnie wzmacniające oraz generator
harmonicznych umożliwiający generację 2-giej i 3-ciej harmonicznej lasera Nd:YAG. Pole
interferencyjne realizowane jest za pomocą optyki pryzmatycznej, pozwalającej na łatwą,
powtarzalną generację pola kropkowego (4 wiązki) o okresie zbliżonym do geometrycznych
wymiarów komórek.
W opisywanej serii eksperymentów próbki decellularyzowanych zastawek i ścianek aort były
zanurzane na 48 godzin w 4% buforowanym paraformaldehydzie a następnie rutynowo zanurzane
w parafinie. Dla porównania, analizom poddano oryginalną tkankę (Rys.1a), tkankę
decellularyzowaną detergentami (Rys.1b) i poprzez ablację laserową (Rys.1c,d). Analizy histologiczne
wykazały podobieństwo do obrazów oryginalnych tkanki (słabe oddziaływanie). Stwierdzone ciemne
obwódki wokół jąder mogą jednak wskazywać na wyrzucenie materiału genetycznego z jąder.

a)

b)

c)

d)

Rys. 1. a) Tkanka oryginalna; b) Tkanka decellularyzowana przez detergenty; c) Tkanka decellularyzowana laserem; d)
Widoczne uszkodzenia jąder.

Źródła finasowania: Praca finansowana w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki, NCN/07-145/2017/WAT,
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P4_10. Skuteczność i jakość mikroobróbki krzemu powyżej progu
ablacji – porównanie dla lasera femto, piko i nanosekundowego
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Kształtowanie krzemowych mikroelementów 3D w skali milimetrowej i submilimetrowej poprzez
ablacyjną mikroobróbkę laserową jest uzasadnione teoretycznie i potwierdzone doświadczalnie.
Wymaganie wysokiej jakości obrabianej powierzchni oraz efektywność procesu tworzą
nierozwiązywalny konflikt. Wiadomo, że najlepsze jakościowo efekty daje zastosowanie impulsów
o jak najkrótszym czasie trwania, np. femtosekundowych, gdy usuwanie materiału ma charakter
„czystej” ablacji. Mikroobróbka z zastosowaniem impulsów o dłuższym czasie trwania odbywa się
z udziałem ablacji termicznej, co powoduje m.in. osadzanie się produktów ablacji i przyczynia się do
powstawania mikrouszkodzeń w materiale. Powyższe spostrzeżenia są całowicie słuszne, gdy fluencja
nie jest znacząco większa od progu ablacji, a na materiał oddziałują pojedyncze impulsy, co wiąże się
jednakże z bardzo niską skutecznością procesu. Zwiększenie skuteczności mikroobróbki osiąga się
poprzez zastosowanie impulsów powtarzanych z dużą częstotliwością i skanowanie wiązki
z odpowiednią prędkością. Ujawniają się efekty inkubacji oraz oddziaływania wieloimpulsowego.
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące skuteczności oraz jakości mikroobróbki
monokrystalicznego krzemu. Badania przeprowadzono przy wykorzystaniu trzech rodzajów laserów:
nanosekundowego (=1062nm; ti=15-220 ns; frep=35-290 kHz; Ei=68-550 J), pikosekundowego
(=343nm; ti=6,2ps; frep=50-400 kHz; Eimax=12,7J) oraz femtosekundowego (=343nm; ti=500 fs;
frep=200 kHz; Eimax=22,5J). Jako podstawę porównania skuteczności ablacji przyjęto głębokość ablacji
na jeden impuls w funkcji powierzchniowej gęstości energii zaabsorbowanej. Taką wartość energii
określono z uwzględnieniem energii pojedynczego impulsu, prędkości skanowania, częstotliwości
repetycji, powierzchni przekroju zogniskowanej plamki oraz hatchingu. Na rys. 1a przedstawiono
porównanie ablacji krzemu impulsami nano, piko i femtosekundowymi. Charakter zależności jest
podobny, z tendencją do zmniejszania się szybkości narastania skuteczności ablacji ze wzrostem
powierzchniowej gęstości energii zaabsorbowanej.

Rys. 1. Skuteczność ablacji krzemu impulsami nano, piko i femtosekundowymi dla porównywalnego zakresu
powierzchniowej gęstości enrgii zaabsorbowanej.
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P4_11. Sposób i realizacja układu automatycznej, rozmytej regulacji
temperatury powierzchni dla obróbki laserowej
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W artykule przedstawiono opracowany, autorski system automatycznej regulacji temperatury
powierzchni obrabianego materiału dla urządzenia laserowego [1]. W układzie sterowania
opracowano regulator oparty o algorytmy logiki rozmytej [2]. Układ oparty jest o system czasu
rzeczywistego RT o częstotliwości taktowania 1KHz. W celu realizacji układu wykorzystano
rekonfigurowalny układ mikroprocesorowy NI CompactRio wraz z odpowiednimi modułami
wejściowo wyjściowymi. Aplikacja kontrolno- sterująca została utworzona w oparciu
o oprogramowanie LabView. Sygnał sprzężenia zwrotnego dla układu regulacji realizowany był za
pomocą pirometru światłowodowego obserwującego obszar oddziaływania wiązki laserowej [3].
W celu implementacji systemu w istniejącym, dedykowanym układzie sterowania urządzenia
laserowegoTruCell 1005, wykonano szereg prac integracyjnych. Podczas wstępnych badań dobrano
empirycznie nastawy opracowanego regulatora i sprawdzono poprawność jego pracy dla różnych
warunków pracy. W artykule przedstawiono również przebiegi czasowe wartości regulowanej
temperatury oraz błedu sterowania zestawione z przebiegiem modulowanej mocy urządzenia
laserowego podczas procesu obróbki laserowej.

Rys. 1. Schemat układu automatycznej regulacji dla
urządzenia laserowego

Rys. 2. Urządzenia automatyki stanowiska laserowego
TruCell 1005

Podziękowania: Autorzy dziękują dr Piotrowi Kurpowi za umożliwienie przeprowadzenia badań
Źródła finasowania: Praca finansowana w ramach projektu pt. „Laserowe formowanie cienkościennych profili
wspomagane mechanicznie” finansowanego przez NCBR w ramach PBS 3, Umowa Nr PBS3/A5/47/2015
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P4_12. Wpływ mikrogeometrii wytworzonej w procesie
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Piotr Sęk
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Wydział Mechatroniki i budowy Maszyn,
al. Tysiąclecia P.P. 7 25-314 Kielce
psek@tu.kielce.pl
Celem badań było wyznaczenie zależności pomiędzy geometrią tekstury a swobodną energią
powierzchniową określaną metodą Owensa-Wendta. Przeprowadzono analizę wpływu ablacyjnego
teksturowania laserowego na własności adhezyjne powierzchni aby wykazać, że zastosowanie
teksturowania laserowego powierzchni wpływa istotnie na zmianę SEP oraz kąty zwilżania
powierzchni. Określenie takiej zależności jest celowe dla usprawnienia procesów takich jak
nanoszenie powłok ochronnych, kataliza, smarowanie, flotacja, klejenie i drukowanie. W pracy
wyznaczono statystyczne zależności pomiędzy parametrami mikrogeometrii tekstury
powierzchniowej (jak głębokość, średnica i wzajemne usytuowanie mikrowgłębięń) a kątami
zwilżania dwoma cieczami pomiarowymi oraz swobodną energią powierzchniową.

Rys. 1. Z lewej: Widok cieczy pomiarowej na powierzchni teksturowanej laserowo
Z Prawej: Wyznaczona statystycznie zależnośc pomiędzy swobodną energią powierzchniową
a wzajemnym usytuowaniem elementów tekstury
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Lasery światłowodowe domieszkowane jonami tulu emitują światło o długości fali około 2000 nm.
Światło o długości fali 2000 nm jest dobrze absorbowane przez wodę. Stąd też istnieje możliwość
zastosowania lasera światłowodowego tulowego do ścinki drzew. Obecnie do obróbki drewna
stosuje się głównie lasery gazowe CO2 [1]. W tej pracy do cięcia drzewa zastosowano laser
światłowodowy tulowy. W porówananiu do lasera gazowego CO2 laser światłowodowe tulowe mają
bardziej zwartą budowę oraz łatwiej jest uzyskać małą wartość parametru M2.
Celem badań była analiza przebijania wiązką promieniowania laserowego próbek czterech gatunków
drewna wzdłuż i w poprzek włókien, pomiar czasu procesu oraz ocena powierzchni powstałej
szczeliny. Zakres badań obejmował: dobór mocy wiązki promieniowania lasera, pomiar parametrów
zewnętrznych próbek drewna (średnicy, długości) oraz wilgotności, pomiar czasu przebijania drewna
oraz pomiar średnicy szczeliny. Rys.1 przedstawia przykładową zależność prędkości przebijania od
długości drewna wzdłuż włókien w drewnie dębowym w części twardzieli i bieli jaką uzyskano przy
zastosowaniu lasera światłowodowego tulowego o pracy ciągłej i mocy maksymalnej 210 W.
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Rys. 1 Zależność prędkości przebijania od długości drewna wzdłuż włókien w drewnie dębowym w części twardzieli i bieli
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P4_14. Obróbka powierzchniowa stopów tytanu laserem
pikosekundowym w celu zwiększenia siły adhezji w połączeniach
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Artykuł przedstawia efekty laserowego mikroteksturowania powierzchni materiałów
konstrukcyjnych wykorzystywanych w aeronautyce, lotnictwie cywilnym oraz w motoryzacji.
Wykorzystując laser o ultrakrótkich impulsach oraz promieniowaniu UV autorzy przedstawili
możliwość obróbki powierzchni stopów tytanu. Wykonywana tekstura może być użyta do wielu
różnych aplikacji przemysłowych. Jednym z takich zastosowań jest rozwinięcie powierzchni w celu
zwiększenia adhezyjności wykonywanych połączeń klejonych z innymi materiałami konstrukcyjnymi.
Użyty w tym celu laser UV o ultrakrótkich impulsach pozwala na mikroobróbkę materiału
z wykorzystaniem procesu zimnej ablacji, która nie powoduje uszkodzenia materiału poddanego
mikroobróbce. Efekty wykonanej mikroobróbki zostały przedstawione na poniższych fotografiach.

Rys. 1.Ogólny widok mikroskopowy pojedynczej mikrotekstury (z lewej w pow. 40x) oraz widok powierzchni tytanu po
wykonanej mikroobróbce (z prawej w pow. 1000x)
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Skuteczność procesów obróbki laserowej materiałów zależy w dużej mierze od absorpcji danej
długości fali zastosowanego lasera. Dielektryki, a w tym kauczuki, dla promieniowania w zakresie
bliskiej podczerwienie charakteryzują się niewielkim współczynnikiem absorpcji (nie przekraczający
5%) dlatego ich bezpośrednia obróbka takimi laserami jest mało skuteczna. Dostarczanie zbyt dużych
energii prowadzi do znaczącej degradacji wulkanizatorów co w znaczący sposób zmienia właściwości
elastomerów. W celu poprawy bilansu energetycznego, możliwe jest stosowanie absorberów dla
danej długości fali. Dobór odpowiedniego wypełniacza musi zagwarantować nie tylko poprawę
współczynnika absorpcji ale równocześnie nie powodowanie zmian właściwości materiałów.
Badania przeprowadzono dla kauczuku butedianowo-styrenowego (SBR) oraz kauczuku butadienowo
- akrylonitrylowego (NBR) PERBUNAN NT 3945, domieszkowanych: sadzą (od 5 do 20 części
wagowych), błękitem pruskim (od 0,1 do 5 części wagowych), czernią żelazową (od 1 do 5 części
wagowych). Analizie poddano wpływ poszczególnych absorberów o odpowiednim udziale wagowym
na skuteczność teksturowania. Badano również wpływ poszczególnych absorberów na zmianę
właściwości kauczuków.
Proces teksturowania wykonano laserem światłowodowym (1062nm), emitującym wiązkę impulsową
o czasie trwania impulsów od 25ns do 220ns oraz częstotliwości powtarzania impulsów od 35 kHz do
190 kHz. Teksturowanie przeprowadzono w szerokim zakresie energii impulsów od 10μJ do 50 μJ
oraz prędkości skanowania wiązki od 200mm/s do 800mm/s. Efektem teksturowania było
wytworzenie warstw hydrofobowych na powierzchni kauczuków o dużym kącie zwilżania od 90° do
135°.
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P4_16. Obróbka powierzchniowa stopów INCONEL 718 laserem
pikosekundowym w celu zwiększenia siły adhezyjnej w połączeniach
klejonych
Grzegorz Witkowski1*, Krystian Mulczyk1, Szymon Tofil1
1

Centrum Laserowych Technologi Metali, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn, Politechnika
Świętokrzyska, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
*gwitkowski@tu.kielce.pl
Przedstawiony artykuł opisuje efekty laserowego mikroteksturowania powierzchni
materiałów konstrukcyjnych wykorzystywanych w lotnictwie cywilnym, aeronautyce oraz
w motoryzacji. W tym celu wykorzystano laser o ultrakrótkich impulsach generujący promieniowanie
UV. Autorzy zaprezentowali możliwość mikroobróbki powierzchni stopów INCONEL 718.
Wykonywana tekstura może być użyta w wielu nowoczesnych aplikacjach przemysłowych istotnych
dla rozwoju techniki. Jednym z takich zastosowań jest rozwinięcie powierzchni w celu zwiększenia
adhezyjności wykonywanych połączeń klejonych z innymi materiałami konstrukcyjnymi. Użyty w tym
celu laser TruMicro 5325c pozwala na obróbkę materiału z wykorzystaniem procesu zimnej ablacji,
która pozwala na prcyzyjne, selektywne usuwanie materiału bez wyraźnego wpływu termicznego na
sąsiednie obszary obrabianego materiału. Efekty wykonanej mikroobróbki zostały przedstawione na
poniższych fotografiach.

Rys. 1. Ogólny widok mikroskopowy pojedynczej mikrotekstury (z lewej w pow. 40x) oraz widok powierzchni INCONELu 718
po wykonanej mikroobróibce (z prawej w pow. 2000x)

Źródła finasowania: Praca finansowana w ramach projektu LIDER VIII nr LIDER/30/0170/L-8/16/NCBR/2017 przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
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P4_17. Wpływ pochylenia wiązki na przebieg
i wyniki spawania laserowego
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* wzowczak@tu. kielce.pl

Zwykle proces spawania bada się przyjmując prostopadłe oddziaływanie wiązki na powierzchnię
materiału. Jednak w praktyce nierzadko mamy do czynienia z ukośnym oddziaływaniem wiązki na
materiał (rys. 1). Wynikać to może z chęci uniknięcia uszkodzenia optyki przez ewentualne odbicia
wiązki od powierzchni, a bywa też spowodowane koniecznością uchronienia głowicy roboczej przed
uszkodzeniem spowodowanym przez kolizję z materiałem. Takie sytuacje występują dość często przy
spawaniu elementów przestrzennych przy użyciu robotów lub pięcioosiowych manipulatorów.

Rys. 1.Spawanie głowicą ukośnie odziaływującą na materiał

Rys. 2. Geometria wiązki działającej ukośnie na powierzchnię materiału

W niniejszej pracy opisana będzie geometria wiązki działającej ukośnie do powierzchni (rys. 2), wpływ
pochylenia na rozkład intensywności na przekroju oraz przedstawione wyniki prób technologicznych,
spawania różnych materiałów. Pokazane zostaną kształty przetopień uzyskane dla różnych kątów
pochylenia wiązki.
Źródła finasowania: Praca statutowa nr 011040/2.01.01.01.0000 MNSP.MCKE.18.002 (H. Danielewski, W. Zowczak)
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P4_18. Właściwości obróbcze pikosekundowego lasera UV w
kształtowaniu struktur powierzchniowych na elementach
z tworzyw sztucznych
Antoszewski Bogdan, Tofil Szymon, Mulczyk Krystian
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach,Wydział Mechatroniki i BudowyMaszyn,Centrum Laserowych
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Tworzywa sztuczne należą do szerokiej grupy materiałów konstrukcyjnych o szczególnych
właściwościach. Tworzywa te stosowane są jako materiał konstrukcyjny w wielu gałęziach przemysłu
a w szczególności w przemyśle motoryzacyjnym, w mechatronice, elektronice, przemyśle
biomedycznym i urządzeniach chemicznych. Mikroobróbka powierzchni tych materiałów może być
wykorzystywana m.in. do budowy układów mikroprzepływowych, izolujących, dozujących oraz
reaktorów chemicznych i biologicznych. W opracowaniu przedstawiono wyniki badań dotyczących
efektów mikroobróbki wybranych tworzyw sztucznych przy wykorzystaniu lasera UV emitującego
impulsy pikosekundowe. W szczególności przedstawiono analizę wpływu parametrów obróbki na
wydajność i jakość obróbki co pozwoliło zarekomendować najkorzystniejsze parametry obróbki dla
takich tworzyw jak; kauczuk nitrylowy, poliamid, PTFE. Autorzy widzą perspektywiczne zastosowanie
opracowanej technologii w technice różnoimiennych złączy adhezyjnych, technice uszczelniania
i mikrofluidyzacji. W końcowej części opracowania przedstawiono przykłady struktur
powierzchniowych wykonanych na elementach z tworzyw sztucznych oraz wyniki badań redukcji
oporów tarcia pierścieni uszczelniających ruchu posuwisto zwrotnego z laserowo wykonana teksturą
na powierzchni tarcia.

Rys. 1. Stanowisko pomiarowe zbudowane w oparciu o
maszynę wytrzymałościową INSTRON 4502.

Rys. 2. Powierzchnia robocza uszczelnienienia tłoczyska
poddana teksturowaniu laserowemu.

Źródła finasowania: Praca finansowana w ramach projektu NCN-123-888 przez Narodowe Centrum Nauki.
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P5_1. Wielospektralny skaning laserowy w analizie
stanu wegetacji roślin
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Lotniczy skaning laserowy jest narzędziem coraz częściej i chętniej stosowanym w wielorakich
badaniach z zakresu informacji geograficznej. Szybkość pomiarów, duża dokładność otrzymywanych
wyników oraz możliwość zastosowania w miejscach trudnodostępnych powodują, iż coraz liczniej
stosowany jest on w badaniach z zakresu monitoringu środowiska. Idea pomiarów wielospektralnych,
polegająca na zastosowaniu kilku długości fal promieniowania laserowgo, dodatkowo umożliwia
spektralną analizę intensywności odbicia promieniowania, która ściśle zależna jest od właściwości
badanego obiektu. W przypadku badania roślinności, na podstawie takiej analizy możliwe jest
określenie podstawowych właściwości fizycznych, chemicznych oraz statusu fizjologicznego całej
populacji, jak i poszczególnych jej osobników.
W oparciu o zastosowanie Wielospektralnego Laserowego Skanera Reflektancyjnego (WLSR)
opracowanego i skonstruowanego w Instytucie Optoelektroniki Wojskowej Akademii
Technicznej [1] możliwa jest analiza stanu wegetacyjnego roślinności. Jednymi z najistotniejszych
parametrów takiej analizy jest rozróżnienie zdrowotności roślin na podstawie gęstości ulistnienia,
a także pod względem występowania zjawiska schnięcia i więdnięcia. Przykładowy cyfrowy model
ukształtowania powierzchni terenu, wzbogacony o informację dotyczącą stanu roślinności, otrzymany
podczas jednego z testów terenowych skanera WLSR zaprezentowany został na rysunku 1.

Rys. 1. Przykładowy model ukształtowania powierzchni wraz z informacją dotyczącą stanu roślinności

Literatura:
[1]. Z. Mierczyk, M. Zygmunt, M. Kaszczuk, M. Muzal „ Multispectral Laser Head for Terrain Identification and analysis”, Acta
Physica Polonica A, 124, 502-504 (2013).
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P5_2. Spektroskopia pasma B cząsteczki tlenu z absolutną osią
częstotliwości
Katarzyna Bielska, Jolanta Domysławska, Szymon Wójtewicz, Michał Słowiński, Piotr
Masłowski, Agata Cygan, Roman Ciuryło, Daniel Lisak *
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Rosnące zainteresowanie wykorzystaniem słabego pasma B cząsteczki tlenu w badaniach
atmosferycznych stanowi motywację do referencyjnych pomiarów laboratoryjnych przejść
rowibracyjnych. Wiele ostatnich badań wskazuje, że równoczesne pomiary pasma A i B prowadzą do
znacznie dokładniejszych wyników w różnych zastosowaniach, takich jak stratosferyczna detekcja
wiatru [1], obserwacje parametrów chmur [2], a także wyznaczanie profili ciśnienia i temperatury [3].
W szczególności istotne są położenia, natężenia i parametry kształtu linii oraz fizyczny model kształtu
linii umożliwiający ich parametryzację w funkcji ciśnienia i temperatury.
Prezentowane wyniki pomiarów kształtów, położeń i natężeń linii w szerokim zakresie ciśnień
uzyskano za pomocą ulepszonej wersji spektrometru strat we wnęce ze stabilizacją częstotliwości
wnęki (FS-CRDS) i dowiązaniem fazowym lasera próbkującego do wnęki optycznej [4,5]. Oś
częstotliwości dowiązana została przez grzebień częstotliwości optycznych do wzorca UTC(AOS) [6].
Spektrometr pozwala uzyskać subprocentowe dokadności natężeń i parametrów kształtu linii. Analiza
linii widmowych wskazuje na istotny przy tej dokładności wpływ efektów zderzeniowych zależnych
od prędkości i zwężenia Dickego na kształt linii. Do parametryzacji linii wykorzystano m.in. profil
Hartmanna-Tran (HTP) [7] implementowany obecnie m.in. w bazach danych spektroskopowych
nowej generacji. W nowej serii badań uzyskano stosunek sygnału do szumu widm molekularnych
rzędu 4104 dla najsilniejszych linii pasma oraz rozszerzono, w stosunku do wcześniejszych
pomiarów, zakres energii rotacyjnej do J = 38, odpowiadającej natężeniu linii około 210-28
cm/molek.
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P5_3. System monitorowania poziomu zanieczyszczeń gazowych
atmosfery wykorzystujący metodę spektroskopii laserowej
Marcin Miczuga*, Krzysztof Kopczyński
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W przeciągu kilku ostatnich lat nastąpił gwałtowny wzrost poziomu zanieczyszczeń gazowych
atmosfery. Jest on skutkiem szybkiego rozwoju produkcji przemysłowej i wykorzystania w niej coraz
większej liczby i ilości substancji chemicznych. Wykrywanie, identyfikacja i monitorowanie poziomu
zanieczyszczeń gazowych atmosfery wymaga stosowania czułych i niezawodnych systemów
sensorowych charakteryzujących się zdolnością ciągłej, długoterminowej pracy [1,2].
Coraz szersze zastosowanie znajdują systemy monitorowania poziomu zanieczyszczeń
gazowych atmosfery wykorzystujące spekroskopowe metody detekcji. Systemu takie, w których jako
źródła promieniowania IR stosuje się kwantowe lasery kaskadowe, umożliwiają wykrywanie gazów
o stężeniu w powietrzu na poziomie pojedyńczych ppt oraz długoterminowe, ciągłe monitorowanie
stopnia jego zanieczyszczenia.
W pracy przedstawiono system monitorowania poziomu znieczyszczeń gazowych atmosfery
umożliwiający pomiar poziomu zanieczyszczeń na wybranym obszarze. Głównymi elementami
systemu są: Centrum Monitorowania Skażeń oraz, zbudowane w oparciu o lasery kaskadowe
i komórkę wieloprzejściową [3], detektory skażeń. Działanie systemu przedstawiono na przykładzie
monitorowania poziomu zanieczyszczenia powietrza wybranymi gazami na terenie Wojskowej
Akademii Technicznej w Warszawie.
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Laserowa spektroskopia absorpcyjna stosowana jest do detekcji śladowych ilości gazów. Znajduje
zastosowanie m.in. w medycynie i systemach bezpieczeństwa, np. do wykrywania materiałów
wybuchowych. Czułość metody jest bezpośrednio związana z drogą optyczną promienia lasera
w gazie. W spektroskopii wieloprzejściowej zwiększenie drogi optycznej uzyskuje się poprzez
wielokrotne przepuszczanie wiązki laserowej przez badany gaz. W tym celu komórki doświadczalne
wyposaża się w układy luster wielokrotnie odbijające wiązkę lasera, zbliżone konstrukcją do
rezonatorów optycznych (Rys. 1.).

Rys. 1. Układ eksperymentalny – wynik symulacji. Promień lasera (reprezentowany żółtą linią) wprowadzany od dołu przez
otwór w lustrze ulega dwudziestu czterem odbiciom i opuszcza układ poprzez otwór w górnym lustrze.

Celem pracy jest optymalizacja konstrukcji komory do spektroskopii wieloprzejściowej pod kątem jak
najdłuższej drogi optycznej wiązki lasera w gazie, przy zachowaniu niewielkiej objętości. Polega ona
na: a) znalezieniu optymalnej odległości między zwierciadłami o zadanym promieniu krzywizny,
zapewniającej możliwie dużą drogę optyczną, b) znalezieniu najlepszego sposobu wprowadzania
wiązek laserowych do komory. Dotychczasowe prace z tej dziedziny wykonywane były metodą prób
i błędów poprzez ręczny dobór wszystkich parametrów. Uzyskiwano kilkaset odbić. [1,2]
W celu analizy systemu do spektroskopii wieloprzejściowej opracowano symulację komputerową
w języku Python, pozwalającą na swobodny dobór wszystkich parametrów dla układu złożonego
z dwóch sferycznych luster. Następnie sprawdzono zgodność symulacji z doświadczeniem. Program
pozwala swobodnie dobierać wszystkie parametry (promienie krzywizn zwierciadeł, odległość między
zwierciadłami oraz kąty wprowadzenia wiązki lasera) i poszukiwać ich wartości zapewniające
maksymalną drogę optyczną.
Podziękowania: Autorzy dziękują zespołowi studentów pracującemu nad programem podczas
wydarzenia HACATHON FUW.
Źródła finansowania: Badania finansowano ze środków NCN, projekt Nr. 2016/23/B/ST7/03441.
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P5_5. Badanie niejednorodności odpowiedzi kamery CCD za pomocą
laserowo-plazmowego źródła promieniowania rentgenowskiego
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Do badania niejednorodności PRNU (photo-response nonuniformity) kamery CCD użyto laserowoplazmowego źródła promieniowania rentgenowskiego [1]. Źródło o konfiguracji: azot jako gaz
roboczy, laser Nd:YAG (1064 nm, 737 mJ, 4 ns, 10 Hz) do wytworzenia plazmy i filtr Ti do
monochromatyzacji wiązki, wytwarza impulsowo promieniowanie SXR (soft X-ray) o długości fali
2,88 nm (0,43 keV) i czasie trwania ok. 3 ns z repetycję 10 Hz, w zakresie „okna wodnego” (λ = 2,3 –
4,4 nm) [2,3]. W badaniach użyto kamery CCD iKon-M 934N-BN [DO] (Andor). Podczas testów kamera
była jednorodnie oświetlana przez promieniowanie ze źródła SXR. Na rys. 1a) przedstawiono
zarejestrowaną odpowiedź (flat-field) kamery CCD (po odjęciu tła), która zawiera stały wzór szumu
(fixed-pattern noise) wywołany niejednorodnością PRNU pikseli sensora CCD. Rysunek 1b)
przedstawia charakterystykę szumu PRNU w funkcji wartości sygnału odpowiedzi pikseli. Dla
testowanej kamery CCD niejednorodność PRNU wyniosła 0,61 %. W wyniku prowadzonych badań
opracowano algorytm wyznaczania niejednorodności PRNU oraz podano użyteczne metody
wyznaczania parametrów i charakterystyk szumowych kamery CCD dla zakresu rentgenowskiego.
a)
b)

Rys. 1. Wyniki badań: a) uśredniona (z 10 obrazów) odpowiedź (flat-field) kamery CCD iKon-M 934N-BN [DO] (nastawy
kamery: Exp. = 7 s, Tccd = -10 °C, readout = 2,5 MHz, PAG = 1) na promieniowanie źródła laserowo-plazmowego SXR
(4 impulsy, 3 ns każdy co 100 ms), b) charakterystyka szumu PRNU w funkcji wartości sygnału odpowiedzi pikseli.
Statystyki obrazu FF z rys. 1a): m = 8910 ADU, σ = 79 ADU (ADU – analog-to-digital converter unit)

Źródła finasowania: Praca finansowana w ramach projektu UMO-2015/17/B/ST7/03718 i UMO-2015/19/B/ST3/00435
przez Narodowe Centrum Nauki.
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P6_1. Akredytowane badania z obszaru optoelektroniki
w gospodarce i wojsku
Andrzej Antonik, Grzegorz Kałdoński, Mariusz Kastek, Krzysztof Kopczyński,
Jadwiga Mierczyk, Jarosław Młyńczak, Wojciech Skrzeczanowski,
Instytut Optoelektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna
ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa
andrzej.antonik@wat.edu.pl
Przedstawiono specyfikę badań akredytowanych w dziedzinie
optolektroniki w Polsce. Opisano sytuację, gdy do niedawna
badania te znajdowały się, pod względem uregulowań prawnych,
w tzw. obszarze dobrowolnym, a także, gdy od wstąpienia do Unii
Europejskiej prawodawstwo naszego kraju wprowadziło szereg
zmian zapewniających spójność z dyrektywami unijnymi , co
oznaczało wydanie odpowiednich rozporządzeń ministrów z
obszaru zdrowia oraz pracy i polityki społecznej, zaś Polski Komitet
Normalizacycyjny implementował szereg polskich norm zgodnych
z normami europejskimi. W Europie praktycznie wszystkie wyroby muszą spełniać wymagania
różnych dyrektyw, co oznacza, że jeśli są dopuszczone do obrotu, to muszą funkcjonować w systemie
oceny zgodności, mającym za zadanie stwierdzić, czy wyroby spełniają wymagania techniczne,
wyeliminujące potencjalne zagrożenia. Dotyczy też wyrobów z dziedziny optoelektroniki. W obszarze
optoelektroniki akredytowane badania w Polsce wykonuje jedynie Laboratorium Badawcze Instytutu
Optoelektroniki WAT , które posiada status jednostki akredytowanej w Polskim Centrum Akredytacji)
oraz w Ministerstwie Obrony Narodowej. Poniżej przedstawiono jego możliwości badawcze.
Badania w ramach akredytacji PCA
• wyznaczanie klas bezpieczeństwa urządzeń
emitujących promieniowanie laserowe
• pomiar energii impulsu laserowego
• pomiar mocy promieniowania laserowego
• rejestracja rozkładu natężenia
• pomiar czasu trwania impulsu laserowego
• wyznaczanie
współczynnika
korekcyjnego
mierników mocy i energii wyznaczanie
współczynnika transmisji materiałów optycznych
• pomiar
minimalnej
rozróżnialnej
różnicy
temperatur kamer termowizyjnych
• pomiar przestrzennej zdolności rozdzielczej
noktowizorów, kamer TV i LLTV
W przygotowaniu:
• wzorcowanie mierników mocy i energii
promieniowania laserowego
• badania źródeł światła typu LED
• wyznaczanie współczynnika solarnego odbicia
materiałów twardych i sypkich

Badania w ramach akredytacji OiB
• dalmierze laserowe
• celowniki optoelektroniczne i optyczne,
• detektory, lasery, przyrządy do pomiaru
mocy i energii promieniowania laserowego
• urządzenia termowizyjne i noktowizyjne
• kamery termowizyjne
• celowniki termo- i noktowizyjne
• laserowe przyrządy rozpoznawcze
• aparatura
wzorcowa
i
kontrolnopomiarowa urządzeń laserowych
• lornety, lornetki I gogle noktowizyjne
• noktowizory strzeleckie
• okulary do widzenia w nocy
• wyposażenie specjalne
W przygotowaniu:
• filtry optyczne, soczewki, sprzęt do ochrony
wzroku przed promieniowaniem laserowym
• wzorcowanie mierników mocy i energii
promieniowania laserowego
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P6_2. Ustalanie harmonogramu wzorcowań czujników mocy
i energii promieniowania laserowego
Grzegorz Kałdoński, , Andrzej Antonik, Jarosław Młyńczak, Wojciech Skrzeczanowski
Instytut Optoelektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna,
ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa
grzegorz.kaldonski@wat.edu.pl
Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym i badawczym laboratorium akredytowanego
wymaga przygotowania programu wzorcowań, który rodzi zaufanie do wykonywanych pomiarów
i zapewnia poprawne odniesienie do krajowego i międzynarodowego systemu miar. Pociąga
to za sobą potrzebę ustalenia odstępów czasu między kolejnymi wzorcowaniami. W tym celu
zastosowano powiązaną z odchyleniem standardowym regułę 3δ, która mówi, że 99,7% wartości
cechy leży w odlegości ≤ 3δ od wartości oczekiwanej. Spełnienie tego warunku pozwala podjąć
decyzję o wydłużeniu odstępów czasu pomiędzy wzorcowaniami.

|𝑘2 − 𝑘1 | < 3√𝑢2 (𝑘1 ) + 𝑢2 (𝑘2 ),
u(k1), u(k2)- niepewności standardowe pomiaru, k1, k2 – współczynniki korekcyjne.
Optymalizując program wzorcowań w laboratorium ustalono roczny odstęp czasu
miedzy pierwszym a drugim wzorcowaniem. Natomiast po spełnieniu powyższego warunku
odstęp czasu do następnego wzorcowania jest wydłużony do dwóch lat. Do obliczeń
wykorzystano dane ze świadectw wzorcowań z kolejnych lat. Wzorcowania odniesiono do
wzorca odniesienia kalibrowanego w Głównym Urzędzie Miar. Przykład obliczeń
prowadzących do wydłużenia okresu między wzorcowaniami przedstawiono w tabelach 1-5.
Tab. 1. Dane ze świadectwa wzorcowania w [mW] fotodiody PD300-3W-V1 z 2017 roku.
Współczynniki
Wartość
Niepewności standardowe
korekcji
zmierzona
współczynników korekcji
A
B
C
X
u(A)
u(B)
u(C)
0,9451
0,8731
0,8826
1,6150
0,0463
0,0011
0,0662
Tab. 2. Obliczenia: wsp. równania korekcyjnego, wsp. korekcji oraz niepewności standardowej wsp. korekcji.
X* = C + A · (X-B)
ki = X* / X
u(ki) =√𝒖𝟐 (𝑨) + 𝒖𝟐 (𝑩) + 𝒖𝟐 (𝑪)
1,5838
0,9807
0,0808
Tab. 3. Dane ze świadectwa wzorcowania w [mW] fotodiody PD300-3W-V1 z 2018 roku.
Dane z 2017
Współczynniki
Wartość
Niepewności standardowe
korekcji
zmierzona
współczynników korekcji
A
B
C
ki-1
u(ki-1)
X
u(A)
u(B)
u(C)
0,9625 0,0226
0,8841
0,9807
0,0808
1,9305
0,0011
0,0007
0,0011
Tab. 4. Obliczenia: wsp. równania korekcyjnego, wsp. korekcji oraz niepewności standardowej wsp. korekcji.
X* = C + A · (X-B)
ki = X* / X
u(ki) =√𝒖𝟐 (𝑨) + 𝒖𝟐 (𝑩) + 𝒖𝟐 (𝑪)
1,8542
Tab. 5. Wyniki
│ki - ki-1│
0,0202

0,9605

0,0017

𝟑√𝒖𝟐 (𝒌𝒊 ) + 𝒖𝟐 (𝒌𝒊−𝟏 )

Warunek

0,9605

Warunek spełniony

Analiza wyników pozwoliła wydłużyć czas do kolejnego wzorcowania i ustalenie go na rok 2020.
Szereg wzorcowań oraz obliczeń pozwoliło sporzadzić harmonogram wzorcowań wszystkich
czujników mocy i energii promieniowania laserowego będących na wyposażeniu pracowni urządzeń
laserowych akredytowanego laboratorium badawczego, przyczyniając się do optymalizacji kosztów.
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