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Pod nazwą TRAVEL kryje się 
projekt zatytułowany „Lasery VCSEL 
z przezroczystymi elektrodami” 
dotyczący badań nad stworze-
niem materiałów funkcjonalnych 
do półprzewodnikowych laserów 
szeroko stosowanych w wielu obsza-
rach nowoczesnej techniki, a także 
w różnych dziedzinach życia co-
dziennego.

Poza Politechniką Łódzką mię-
dzynarodowy zespół tworzą: Poli-
technika Warszawska, Narodowe 
Centrum Badań Naukowych (Centre 
National de la Recherche Scientifi-
que) we Francji – jedna z najważ-
niejszych instytucji badawczych 
na świecie oraz polska spółka VIGO 
System – producent zaawansowa-
nych specjalistycznych detektorów 

wykorzystanych np. w misji badaw-
czej na Marsa.

Jak wyjaśnia prof. Tomasz Czy-
szanowski – Projekt dotyczy wytwa-
rzania półprzewodnikowych laserów 
VCSEL, które są najmniejszymi źró-
dłami światła laserowego. Znajdują 
one szerokie zastosowanie w bardzo 
szybko rozwijającym się przemy-
śle fotonicznym, w tym w różnych 
produktach laserowych, z którymi 
stykamy się na co dzień: myszkach 
komputerowych, drukarkach lasero-
wych oraz smartfonach. 

W ostatnich latach wykorzystanie 
laserów VCSEL przyczyniło się do szyb-
kiego wzrostu przepustowości lokal-
nych sieci telekomunikacyjnych oraz 
masowego zastosowania czujników 
rozpoznających przedmioty, twarze 

oraz gesty, stając się niezbędnymi ele-
mentami pojazdów autonomicznych, 
robotów, dronów i wspomnianych już 
wcześniej telefonów komórkowych. 

Nasz projekt dotyczy zwiększenia 
efektywności energetycznej laserów 
VCSEL – w porównaniu z istniejącymi 
rozwiązaniami – dzięki zastosowaniu 
przezroczystych elektrod. Oczekuje-
my, że proponowana przezroczysta 
elektroda przewyższy istniejące roz-
wiązania dla diod elektroluminescen-
cyjnych, detektorów, ogniw słonecz-
nych i interaktywnej optoelektroniki. 

Liczymy, że projekt ten zapocząt-
kuje dalsze prace nad opracowaniem 
i zastosowaniem przezroczystych 
elektrod w innych urządzeniach fo-
tonicznych.

n Ewa Chojnacka

Naukowcy z PŁ otrzymają finansowanie 
na sześć projektów, które zostały wybra-
ne przez ekspertów w konkursach NCN.

Konkurs OPUS, który miał swoją 18. edycję, cieszył się 
ogromnym zainteresowaniem. Wpłynęły 2133 wnioski, 
z których eksperci zakwalifikowali do finansowania 350. 
Wśród tych projektów są cztery przyznane naukowcom 
z Politechniki Łódzkiej. 

W 15. konkursie SONATA, skierowanym do doktorów 
rozpoczynających karierę naukową, finansowanie otrzy-
mało 158 projektów wybranych z 990 zgłoszonych do 
oceny. Dwa projekty realizować będą naukowcy z PŁ.

Projekty OPUS:
n prof. Jan Awrejcewicz (Wydział Mechaniczny) – 

Drgania nieliniowe połączonych samowzbudnych 
oscylatorów ze wzbudzeniem parametrycznym/auto-
-parametrycznym i nieidealnymi źródłami energii, 

n prof. Maria Kotełko (Wydział Mechaniczny) – Imple-

mentacja teorii załomów plastycznych do szacowania 
nośności struktur cienkościennych poddanych obciąże-
niom złożonym,

n prof. Maria Dems (Wydział EEIA) – Analiza wpływu 
technologii wytwarzania wysokoobrotowych silników 
elektrycznych małej mocy w celu udoskonalenia ich 
modeli analitycznych,

n prof. Katarzyna Pernal (Wydział FTIMS) – Zmiana 
paradygmatu dla silnej korelacji elektronowej w chemii 
kwantowej.
Projekty SONATA:

n dr Dawid Dudkowski (Wydział Mechaniczny) – Stany 
chimeryczne i chimero-podobne w sieciach sprzężo-
nych oscylatorów z ruchomym podparciem,

n dr inż. Mariola Błaszczyk (Wydział IPOŚ) – Bezinwa-
zyjne wprowadzanie emulsyjnych nośników substancji 
bioaktywnych do struktur skórnych.
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Większa efektowność 
laserów typu VCSEL

W konkursie organizowanym przez sieć M-ERA.NET przyznano dofinansowanie pro-
jektowi TRAVEL, w którym międzynarodowy zespół naukowców będzie pracował 
pod kierunkiem prof. Tomasza Czyszanowskiego z Zespołu Fotoniki w Instytucie Fi-
zyki Politechniki Łódzkiej. 
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