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Pierwszy polski laser VCSEL po-
wstał w ramach projektu Techno-
logia produkcji kluczowych dla roz-
woju fotoniki nowatorskich struktur 
epitaksjalnych oraz przyrządów 
laserujących VCSEL. Program jest 
współfinansowany z dotacji pu-
blicznej przyznanej przez Naro-
dowe Centrum Badań i Rozwoju, 
a realizowany przez konsorcjum 
naukowców z PŁ, UW i spółkę Vigo 
System – partnera przemysłowe-
go, który jest liderem.

– Wytwarzanie laserów VCSEL 
jest złożonym procesem, który – 
zwłaszcza na wstępnym etapie pro-
dukcyjnym – wymaga bardzo ścisłej 
współpracy między partnerami. 
Rozpoczyna się od zaprojektowania 
konstrukcji laserów i prowadzony 
jest przy wykorzystaniu modeli 
numerycznych. Na tej podstawie 
wytwarzane są w procesie epitaksji 
płytki półprzewodnikowe, których 
właściwości krystaliczne muszą być 
kontrolowane z ogromną precyzją. 
Następnie płytki są przetwarzane 
w pojedyncze lasery (tzw. proces-
sing) i ostatecznie gotowe lasery są 
charakteryzowane pod względem 
właściwości emisyjnych, efektyw-
ności energetycznej itp. – wyjaśnia 
prof. Tomasz Czyszanowski, kie-
rownik Zespołu Fotoniki opra-
cowującego prototyp lasera na 
Wydziale Fizyki Technicznej, Infor-
matyki i Matematyki Stosowanej. 

Z Politechniki Łódzkiej w pro-
jekt są zaangażowani są także: mgr 
Patrycja Śpiewak i inż. Weronika 
Głowadzka odpowiedzialne za 
projektowanie laserów oraz dr 

Pierwszy w Polsce 
prototyp lasera VCSEL

Naukowcy z Politechnik: Łódzkiej i Warszawskiej wspólnie z firmą VIGO Sys-
tem opracowali prototyp lasera z pionową wnęką rezonansową – VCSEL. Jest 
to najmniejsze źródło światła laserowego.

Widok z góry na 
sąsiadujące ze sobą 
lasery VCSEL

foto: 
Michał Wasiak

Zbliżenie na tzw. mesę laserową, czyli integralną część urządzenia, w której zachodzi 
proces zamiany energii elektrycznej na promieniowanie laserowe                foto: Marcin Gębski
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Marcin Gębski realizujący proces-
sing laserów, który jest skompli-
kowaną, wieloetapową operacją. 
Charakteryzacja laserów odbywa 
się w laboratorium dr. hab. inż. Mi-
chała Wasiaka, prof. PŁ. Kolejnym 
etapem, którym kieruje dr hab. 
inż. Robert Sarzała prof. PŁ, jest 
wykonanie matryc laserów VCSEL 
umożliwiających uzyskanie bardzo 
dużych mocy promieniowania 
optycznego.

Na zdjęciu górnym przedsta-
wione jest zbliżenie na tzw. mesę 
laserową, czyli integralną część 
urządzenia, w której zachodzi 
proces zamiany energii elektrycz-
nej na moc promieniowania lase-
rowego. Jak wyjaśnia dr Marcin 
Gębski jaśniejący, owalny kształt 
w środku to mod laserowy (wyni-

Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 
znaczące osiągnięcia w zakresie działalności nauko-
wej otrzymali naukowcy z Zespołu Chemii Kwantowej: 
prof. Katarzyna Pernal, dr inż. Ewa Pastorczak oraz dr 
Michał Hapka. Opracowana przez zespół z Instytutu 
Fizyki efektywna obliczeniowo metoda do opisu 
korelacji elektronowej w układach molekularnych 
o charakterze wieloreferencyjnym może znaleźć 
zastosowanie w interpretacji wyników eksperymen-

tów z zakresu spektroskopii i kinetyki chemicznej, 
przewidywania właściwości materiałów i reaktyw-
ności związków chemicznych oraz w projektowaniu 
nowych katalizatorów i materiałów fotochromowych.

Za znaczące osiągnięcia w działalności organiza-
cyjnej nagrodę indywidualną II stopnia otrzymała 
dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej dr 
inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ.

n

Nagrody Ministra

Minister nauki wybrał stypendystów spośród 1793 
wnioskodawców. Miesięczna wysokość stypendiów 
to 5 390 zł. Badacze z Politechniki Łódzkiej będą 
otrzymywać je przez 36 miesięcy.

Stypendyści z Politechniki Łódzkiej:
n Dr inż. Katarzyna Nawrotek z Katedry Inżynierii 

Środowiska na Wydziale Inżynierii Procesowej 
i Ochrony Środowiska, 

n Dominik Banat, doktorant w Katedrze Wytrzyma-
łości Materiałów i Konstrukcji na Wydziale Mecha-
nicznym,

n Dr Dawid Dutkowski z Katedry Dynami Maszyn na 
Wydziale Mechanicznym,

n Dr inż. Dorota Kamińska z Instytutu Mechatroniki 
i Technik Informacyjnych na Wydziale EEIA.

n

Stypendia dla młodych
naukowców
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek wyłonił 200 mło-
dych naukowców, w tym 53 doktorantów, którym przyznał stypendia. Na li-
ście stypendystów są cztery osoby z Politechniki Łódzkiej.

kająca z konstrukcji lasera postać 
promieniowania laserowego). 
Laser emituje w okolicach 850 
nm, a więc jego promieniowanie 
jest niewidoczne gołym okiem, 
możemy je jednak obserwować 
za pomocą kamery lub aparatu 
fotograficznego. Złoty pierścień 
dookoła modu laserowego jest 
zbliżony rozmiarem do mesy la-
serowej i ma średnicę zewnętrzną 
równą 43 mikrony. Złoty pasek 
dochodzący z lewego dolnego 
rogu to doprowadzenie sygnału 
elektrycznego do lasera. 

Zdjęcie dolne to widok z góry na 
sąsiadujące ze sobą lasery VCSEL. – 
Ciemniejsza, kwadratowa kostka ma 
wymiary 200 na 200 mikronów. W jej 
obrębie znajduje się mesa laserowa, 
doprowadzenie sygnału elektryczne-

go wraz z padem podłączeniowym 
(złoty kwadrat z zaokrąglonymi 
rogami) oraz numery seryjne urzą-
dzenia. Na jednej próbce znajduje 
się od kilkuset do kilkudziesięciu 
tysięcy laserów VCSEL. Każdy moż-
na zidentyfikować na podstawie 
numeru seryjnego. Czarne „cygaro” 
to cień igły pomiarowej, za pomocą 
której doprowadza się do lasera prąd 
– mówi dr Marcin Gębski.

Jak informują wykonawcy pro-
jektu rynek laserów VCSEL jest 
jednym z najdynamiczniej rozwija-
jących się obecnie obszarów urzą-
dzeń fotonicznych. Szacuje się, że 
wartość rynku, wynosząca w 2017 r. 
ok. 330 mln. dolarów, do 2026 roku 
wzrośnie dziesięciokrotnie.

n Małgorzata Trocha
Dział Promocji
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