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ZESTAW STANOWISK POMIAROWYCH DO BADAŃ  
ELEKTROMAGNETYCZNYCH W KOMORZE BEZODBICIOWEJ

STANOWISKO DO POMIARU ODPORNOŚCI NA PROMIENIOWANE POLE  
ELEKTROMAGNETYCZNE O CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWEJ WEDŁUG STANDARDÓW UE

Badanie odporności urządzeń elektronicznych na oddziaływanie pól elektromagnetycznych według 
normy PN-EN 61000-4-3

Możliwości  stanowiska Aparatura

– Możliwość wygenerowania sygnału o  natężeniu minimum  
10 V/m z odległości 3 m w pasmie od 80 MHz do 2,5 GHz

– Możliwość badania obiektów o łącznej wadze do 1000 kg
– Zasilanie z sieci 230 VAC lub od 0-60 VDC do 20 A
– Sieć sztuczna jednofazowa do 16 A

– Miernik mocy NRP – Rohde & Schwarz
– Generator SMB 100 A – Rohde & Schwarz
– Anteny HL046P i STLP9149 – Rohde & Schwarz
– Wzmacniacz w.cz. BLWA 0810-160/100D – BONN Elektronik
– Wzmacniacz w.cz. BLMA 0825-75 BONN Elektronik
– Sonda pola HI6005 – ETS Lindgren

M
ETROLOGIA

Badanie odporności urządzeń elektronicznych na oddziaływanie pól elektromagnetycznych według normy PN-EN 61000-4-3: 
a) widok stanowiska pomiarowego w komorze bezodbiciowej, b) pomieszczenie aparaturowe

Sonda pola HI-6005 Antena HL046P Antena STLP9149 Wzmacniacze mocy

a) b)
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STANOWISKO DO POMIARU INDUKCJI MAGNETYCZNEJ  
W ZAKRESIE CZĘSTOTLIWOŚCI OD 30 Hz DO 100 kHz WG NORMY NO-06-A500

Badania indukcji magnetycznej zaburzeń promieniowanych urządzeń lub zestawów urządzeń (wraz 
z dołączonymi kablami) w zakresie częstotliwości od 30 Hz do 100 kHz według normy NO-06-A500. 
Jest to metoda pomiaru poziomu indukcji magnetycznej zaburzeń w zakresie częstotliwości od 30 Hz do 
100 kHz, wytwarzanych przez urządzenia i zestawy urządzeń oraz przez takie ich elementy składowe, jak: 
kable zasilania, sterowania, sygnałowe, antenowe i kable (przewody) połączeniowe między elementami 
składowymi zestawu. Procedura ma również zastosowanie w odniesieniu do podstawowej częstotliwości 
pracy: sonarów, urządzeń przemysłowych, aparatury naukowej i medycznej. Nie dotyczy emisji bezpo-
średnio z anten oraz emisji na częstotliwości podstawowej nadajników radiokomunikacyjnych.

Parametry stanowiska Aparatura
– Zakres częstotliwości badania 30 Hz – 100 kHz
– Zasilanie z sieci 230 VAC lub od 0-60 VDC do 20 A
– Sieć sztuczna jednofazowa do 16 A

– Odbiornik pomiarowy ESIB 26 Rohde & Schwarz
– Generator SM-100 A Rohde & Schwarz
– Antena pętlowa HZ – 10 Rohde & Schwarz
– Linia sztuczna ENV216 Rohde & Schwarz
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Badania indukcji magnetycznej zaburzeń promieniowanych urządzeń lub zestawów urządzeń (wraz z dołączonymi kablami)  
w zakresie częstotliwości od 30 Hz do 100 kHz według normy NO-06-A500

Aparatura pomiarowa

Wydział Elektroniki
Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej

Leszek Nowosielski 
tel. 261 837 048

e-mail: leszek.nowosielski@wat.edu.pl



– 173 –

STANOWISKO DO POMIARU EMISJI PROMIENIOWANYCH  
W ZAKRESIE CZĘSTOTLIWOŚCI OD 10 kHz DO 18 GHz WG NORMY NO-06-A500 

Pomiar poziomu emisji zakłóceń elektromagnetycznych promieniowanych przez urządzenia woj-
skowe w zakresie częstotliwości od 10 kHz do 18 GHz, wytwarzanych przez urządzenia lub zestawy 
urządzeń oraz dołączone do tych urządzeń kable według normy NO-06-A500. Procedura pomiarowa 
nie dotyczy emisji na częstotliwości podstawowej nadajników radiowych oraz emisji z anten. 

Parametry stanowiska Aparatura

– Zakres częstotliwości pomiaru 10 kHz – 18 GHz
– Możliwość badania obiektów o łącznej wadze do 1000 kg
– Zasilanie z sieci 230 VAC lub od 0-60 VDC do 20 A
– Sieć sztuczna jednofazowa do 16 A

– Odbiornik pomiarowy ESIB 26 Rohde & Schwarz
– Generator SMB-100A Rohde & Schwarz
– Antena aktywna SAS 550-2B A.H. Systems
– Antena dipolowa aktywna ADA-3010/A ARA
– Antena dwustożkowa SAS 544 A.H. Systems
– Antena mikrofalowa tubowa DRG–118/A ARA
– Linia sztuczna ENV216 Rohde & Schwarz 

M
ETROLOGIA

Pomiar poziomu emisji zakłóceń elektromagnetycznych promieniowanych przez urządzenia wojskowe w zakresie częstotliwości  
od 10 kHz do 18 GHz, wytwarzanych przez urządzenia lub zestawy urządzeń oraz dołączone do tych urządzeń kable według  

normy NO-06-A500. Procedura pomiarowa nie dotyczy emisji na częstotliwości podstawowej nadajników radiowych oraz emisji z anten

Zestaw anten pomiarowych
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STANOWISKO DO BADAŃ POZIOMU EMISJI PROMIENIOWANEJ  
ZGODNIE Z NORMĄ PN EN 55022 

Badanie zgodności urządzenia z wymaganiami normy PN EN 55022 w zakresie dopuszczalnego 
poziomu zaburzeń promieniowanych – zakres częstotliwości od 30 do 6000 MHz dla urządzeń klasy B.

Możliwości stanowiska Aparatura
– Możliwość odbioru sygnału w pasmie od 30 MHz do 6 GHz
– Możliwość badania obiektów o łącznej wadze do 1000 kg
– Zasilanie z sieci 230 VAC lub od 0-60 VDC do 20 A
– Sieć sztuczna jednofazowa do 16 A 

– Komora bezodbiciowa z wyposażeniem – TDK
– Odbiornik pomiarowy ESIB 26 – Rohde & Schwarz
– Generator SMB 100A – Rohde & Schwarz
– Sieć sztuczna ENV216 – Rohde & Schwarz
– Anteny pomiarowe 
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Antena stożkowa SAS 544 Antena logoperiodyczna

Antena tubowa DRG-118/A

Odbiornik ESIB26

Widok stanowiska pomiarowego w komorze bezodbiciowej
Wyniki testów
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STANOWISKO DO BADANIA ODPORNOŚCI URZĄDZEŃ  
NA ZABURZENIA PROMIENIOWANE ZGODNIE Z NORMĄ NO-06-A500 

Badania odporności urządzeń lub zestawów urządzeń (wraz z dołączonymi kablami) na oddzia-
ływanie pola elektromagnetycznego o przebiegu sinusoidalnym w zakresie częstotliwości od 2 MHz 
do 40 GHz według normy NO-06-A500.

Parametry stanowiska Aparatura
– Zakres częstotliwości badania 2 MHz – 40 GHz
– Wartość natężenia pola elektrycznego min. 50 V/m
– Zasilanie z sieci 230 VAC lub od 0-60 VDC do 20 A
– Sieć sztuczna jednofazowa do 16 A

– Miernik mocy NRP Rohde & Schwarz
– Generator SMB 100A Rohde & Schwarz
– Antena pomiarowa HL046P Rohde & Schwarz
– Antena pomiarowa STLP9149 SHWARZBECK
– Sondy pomiarowe 2 szt. NRP Rohde & Schwarz
– Wzmacniacze w.cz. BONN Elektronik
– Wzmacniacze w.cz. Rohde & Schwarz
– Sonda pola HI6005 ETS Lindgren

M
ETROLOGIABadania odporności urządzeń lub zestawów urządzeń (wraz z dołączonymi kablami) na oddziaływanie pola elektromagnetycznego o przebiegu 

sinusoidalnym w zakresie częstotliwości od 2 MHz do 40 GHz według normy NO-06-A500

Aparatura pomiarowa
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STANOWISKO DO GENERACJI  
ORAZ POMIARU IMPULSOWEGO  

POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO HPM

Impulsy HPM po raz pierwszy zostały zaobserwowane jako efekt uboczny przy wybuchach bomb 
atomowych, okazało się również, że zasięg takiego promieniowania znacznie przekracza dotychczas 
wykorzystywane środki rażenia. Obecnie opracowano kilka sposobów generacji impulsów HPM  
dzięki wyspecjalizowanym generatorom promieniowania elektromagnetycznego. Działanie destruk-
cyjne bomby E polega na niszczeniu wszelkich urządzeń elektronicznych opartych na technologii 
półprzewodnikowej oraz w szczególnych przypadkach na niszczeniu całej infrastruktury łączności 
oraz przesyłu energii. 

W Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej WEL znajduje się stanowisko do generacji 
i pomiaru impulsów HPM. Głównym elementem odpowiedzialnym za generację impulsu HPM na sta-
nowisku znajdującym się w LAB-KEM jest Generator DIEHL DS 110. Jest to kompaktowe urządzenie 
zamknięte w obudowie, wyglądem przypominające walizkę. Elementami składowymi tego generatora 
są wysokonapięciowe układy zasilania, generator Marxa 300 kV oraz rezonansowa antena. Wysoko-
napięciowy układ zasilania dostarcza do generatora Marxa napięcie 50 kV (napięcie symetryczne  
±25 kV), jest on ładowany do momentu wyznaczonego przez próg przełącznika, który jest ustalony 
przez ciśnienie gazu N2 w generatorze. Generator HPM będący na wyposażeniu LAB-KEM umożliwia 
generowanie impulsowego pola elektromagnetycznego o natężeniu 220 kV/m @ 1 m.

Głównymi elementami strony odbiorczej stanowiska pomiarowego do pomiaru impulsów HPM 
jest sonda pomiarowa D-dot Probe Prodyn AD 70 oraz oscyloskop Tektronix DPO70404C. 

Specyfikacja generatora DS110

Rozmiar 500 × 410 × 200 mm3

Waga 24 kg
Moc szczytowa (peak power) 160 MW

Promieniowanie (bez reflektora) Dipol
Czas trwania impulsu 4 ns

Czas powtórzeń impulsu > 5 Hz (10 Hz typ)
Częstotliwość 350 MHz

Szerokość pasma 3 dB 100 MHz
Czas pracy (bez ładowania) > 1 godz.
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Widok stanowiska do generacji impulsów HPM oraz pomiaru generowanego pola
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Parametry sond D-dot Prodyn Technologies

Parametr
Wartość

AD-40 AD-55 AD-70 AD-80 AD-20

Powierzchnia skuteczna 1 × 10-2 m2 3 × 10-3 m2 1 × 10-3 m2 3 × 10-4 m2 1 × 10-4 m2

Częstotliwość odpowiedzi (3 dB) > 1 GHz > 2 GHz > 3,5 GHz > 5,5 GHz > 10 GHz

Czas narastania (10 do 90%) < 0,29 ns < 0,17 ns < 0,11 ns < 0,064 ns < 0,029 ns

Pojemność 1,43 × 10-12 F 7,80 × 10-13 F 4,49 × 10-13 F 2,91 × 10-13 F 1,40 × 10-13 F

Max. output (szczyt) ±4 kV ±1,5 kV ±1 kV ±1 kV ±150 V

Wyjście złącza SMA (męskie) SMA (męskie) SMA (męskie) SMA (męskie) SMA (męskie)
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STANOWISKO DO POMIARU PARAMETRÓW  
DIELEKTRYCZNYCH MATERIAŁÓW STAŁYCH  

I CIEKŁYCH

Stanowisko pomiarowe składa się z zestawu Dielectric Assessment Kit (DAK) firmy SPEAG oraz 
analizatora wektorowego ZVA67 firmy Rohde & Schwarz. Na stanowisku pomiarowym możliwe jest 
wyznaczenie parametrów dielektrycznych (przenikalność elektryczna, przewodność właściwa i współ-
czynnik strat) w bardzo szerokim zakresie częstotliwości od 4 MHz do 67 GHz.

W systemie Dielectric Assessment Kit System sondy zbudowane są z sekcji otwartych współosiowych 
kabli transmisyjnych o impedancji 50 Ω, w których kontakt z materiałem dielektrycznym występuje 
na jednym przeciętym końcu. Sonda jest podłączona do VNA (Vector Network Analyzer) w celu po-
miarów współczynnika odbicia kompleksowego (S11) na jej końcu. Zmierzony współczynnik odbicia 
jest następnie przekształcany na zespoloną przenikalność badanego materiału. Oprogramowanie DAK 
opiera się na bardzo precyzyjnej i szybkiej metodzie opracowanej przez Ellisona i Moreau. 

Parametry dielektryczne badanego materiału są obliczane na podstawie: współczynnika odbicia 
mierzonego w zakresie pomiarowym sondy, wymiarów sondy (średnice, przenikalność kulek) oraz 
grubości próbki. Algorytmy oparte są na równaniach sformułowanych przez Bakera–Jarvisa. 

                                         Specyfikacja sondy DAK12-TL

Parametr Zakres
Zakres częstotliwości 200 MHz – 20 GHz

Materiał stopki dielektrycznej Eccostock
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Średnica stopki dielektrycznej 12 mm
Średnica kołnierza 68 mm

Impedancja 50 Ω
Temperatura pracy 0-50°C

Wymiary 40 × 30 × 350 mm

Specyfikacja sondy DAK3.5-TL

Parametr Zakres
Zakres częstotliwości 10 MHz – 3 GHz

Materiał stopki dielektrycznej Eccostock
Średnica stopki dielektrycznej 3,5 mm

Średnica kołnierza 48 mm
Impedancja 50 Ω

Temperatura pracy 0-50°C
Wymiary 40 × 30 × 350 mm
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Specyfikacja sondy DAK1.2E-TL

Parametr Zakres
Zakres częstotliwości 5–67 GHz

Materiał stopki dielektrycznej EPO-TEK OG142 (ε’ = 3,08)
Średnica stopki dielektrycznej 1,2 mm

Średnica kołnierza 48 mm
Impedancja 50 Ω

Temperatura pracy 0-50°C
Wymiary 40 × 30 × 350 mm

Wydział Elektroniki
Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej

Leszek Nowosielski 
tel. 261 837 048

e-mail: leszek.nowosielski@wat.edu.pl

Wygląd zewnętrzny elementów składowych stanowiska pomiarowego
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STANOWISKO DO POMIARU ZABURZEŃ  
ELEKTROMAGNETYCZNYCH PRZEWODZONYCH  

NA ZACISKACH ZASILANIA WEDŁUG NORM  
OBRONNYCH

Pomiar poziomu emisji zakłóceń elektromagnetycznych w zakresie częstotliwości od 10 kHz do 
10 MHz, przewodzonych w przewodach zasilania (łącznie z przewodami powrotnymi), które prze-
noszą zasilanie pochodzące od źródeł zewnętrznych niewchodzących w skład badanego urządzenia 
lub zestawów urządzeń według normy NO-06-A500.

Parametry stanowiska Aparatura
– Zakres częstotliwości pomiaru 10 kHz – 10 MHz
– Zasilanie z sieci 230 VAC lub od 0-60 VDC do 20 A
– Sieć sztuczna jednofazowa do 16 A

– Odbiornik pomiarowy ESIB 26 Rohde & Schwarz
– Generator sygnałowy SMF 100 A Rohde & Schwarz
– Linia sztuczna ENV216 Rohde & Schwarz
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Pomiar poziomu emisji zakłóceń elektromagnetycznych w zakresie częstotliwości od 10 kHz do 10 MHz, przewodzonych w przewodach zasilania 
(łącznie z przewodami powrotnymi) urządzeń lub zestawów urządzeń według normy NO-06-A500

Aparatura pomiarowa
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STANOWISKO DO POMIARU TŁUMIENNOŚCI  
CIENKICH MATERIAŁÓW ABSORPCYJNYCH

Stanowisko pomiarowe wyposażone jest w mikrofalowy zestaw pomiarowy. Za pomocą opracowanego 
zestawu pomiarowego możemy dokonać pomiaru i wyznaczyć wartości zespolonych współczynników 
macierzy rozproszenia, które w dalszej kolejności mogą służyć do wyliczenia współczynników tłumie-
nia i absorpcji danego materiału ekranującego. Zestaw pomiarowy w obecnej konfiguracji umożliwia 
pomiary w zakresie częstotliwości 45 MHz – 6 GHz.

Możliwości stanowiska Aparatura

– Pomiar zespolonych współczynników macierzy rozproszenia 
w pasmie 45 MHz – 6 GHz

– Badanie obiektów materiałowych
– Badanie obiektów o małych grubościach 

– Analizator sieci HP 8510 – Hewlett Packard
– Generator sygnałowy SMF100B – Rohde & Schwarz
– Mikrofalowy zestaw pomiarowy

Zestaw pomiarowy Adaptery kalibracyjneAnalizator sieci HP 8510

Widok stanowiska pomiarowego
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WIELOFUNKCYJNY SYSTEM POMIAROWY  
DO PRECYZYJNEJ METROLOGII CZASU  

I CZĘSTOTLIWOŚCI

Pierwszy na świecie tak wielofunkcyjny i zaawansowany technologicznie system pomiarowy za-
wierający zunifikowane wzorniczo i funkcjonalnie: 

– 8-kanałowy licznik czasu i częstotliwości MTC 108, 
– generator odcinków czasu i częstotliwości TIG 101, 
– rozdzielacz sygnałów elektrycznych/optycznych PDA 0816.
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Wielofunkcyjny system pomiarowy do precyzyjnej metrologii  
czasu i częstotliwości; od góry: licznik MTC 108, generator TIG 101  

oraz rozdzielacz sygnałów PDA 0816D

System prezentowany był na wielu międzynarodowych wystawach 
wynalazków, na których zdobył łącznie sześć medali,  

nagrodę specjalną oraz wyróżnienie

Umożliwia: wytwarzanie wzorcowych od-
cinków czasu w szerokim zakresie; jednoczesne 
wysokorozdzielcze pomiary odcinków czasu 
pomiędzy sygnałami z wielu źródeł; precyzyjne 
pomiary częstotliwości; określenie stabilności 
źródeł częstotliwości, w szczególności atomowych 
źródeł referencyjnych; dystrybucję wzorcowych 
sygnałów czasu i częstotliwości, elektrycznych 
i optycznych, do wielu odbiorników. Obecnie jest 
jedynym kompletnym i zunifikowanym zestawem 
do metrologii czasu i częstotliwości o tak zaawan-
sowanych parametrach technicznych i szero- 
kiej funkcjonalności. Zarówno cały system, jak 
i poszczególne przyrządy zostały objęte ochroną 
prawa własności przemysłowej poprzez zgłosze- 
nie czterech wspólnotowych wzorów użytkowych.

System pomiarowy został opracowany w ra-
mach projektu badawczego finansowanego przez 
NCBiR, realizowanego przez konsorcjum Wojsko-
wej Akademii Technicznej i firmy KenBIT, która 
również system skomercjalizowała. 

Głównym obszarem zastosowań systemu są in-
stytucje zajmujące się wytwarzaniem i dystrybucją 
wzorcowych globalnych i  lokalnych skal czasu. 
Każde z urządzeń może także pracować niezależ-
nie, co znacznie rozszerza zakres potencjalnych 
zastosowań, między innymi w wielu dziedzinach 
nauki (fizyka jądrowa, astronomia, geodezja) 
i techniki (nawigacja satelitarna, telekomunikacja, 
optoelektronika, przemysł półprzewodnikowy 
i komputerowy).
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ULTRACZUŁE STANOWISKO DO POMIARU  
GĘSTOŚCI WIDMOWEJ MOCY SZUMÓW  

DETEKTORÓW PODCZERWIENI

Opracowane stanowisko przeznaczone jest do pomiaru charakterystyk szumowych detektorów 
podczerwieni przy zastosowaniu zaawansowanych technik przetwarzania sygnałów. W trakcie proce-
dury pomiarowej badany detektor znajduje się w specjalnej komorze ekranującej niepożądane promie-
niowanie elektromagnetyczne. Wewnątrz tej komory jest również stacja akumulatorowego zasilania, 
układy dopasowujące poziom napięcia zasilania, wzmacniacze, a także układ regulacji i stabilizacji 
temperatury pracy detektora. Sygnał wyjściowy detektora podłączony jest do bloku niskoszumowych 
wzmacniaczy. Wzmocniony sygnał zostaje odfiltrowany (antyaliasing), a następnie próbkowany. Przy 
użyciu opracowanego oprogramowania zostaje on poddany przetwarzaniu w celu wyznaczenia wid-
mowej gęstości mocy szumów badanego detektora. W ramach dotychczasowych badań przy użyciu 
opracowanego stanowiska zostały przeprowadzone m.in. testy detektorów IR InAs, InAsSb oraz InAs/
InAsSb – supersieć II rodzaju (T2SL) z wykorzystaniem m.in. techniki dwukanałowej korelacji krzyżo-
wej sygnałów i zaprojektowanych dwóch niskoszumowych torów wzmacniających. Taka konfiguracja 
umożliwia nie tylko pomiar szumów termicznych detektorów IR o rezystancjach rzędu pojedynczych 
Ω (w celu określenia wykrywalności detektorów), lecz także charakterystyk szumowych detektorów 
zasilanych małymi wartościami napięć (w celu określenia jakości detektorów, m.in. defektów ich 
struktury). Praca została zrealizowana jako uczelniany projekt badawczy finansowany ze środków 
Wojskowej Akademii Technicznej – grant ZBW/08-896/2020/WAT.
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Źródło: opracowanie własne

Parametr Wartość

Rozdzielczość pomiaru ADC – 24 bity przy próbkowaniu do 204,8 kS/s

Układ pomiarowy
Pasmo pomiarowe od 0,1 Hz do 100 kHz

Szumy 
0,3 nV/√Hz przy 10 Hz oraz 0,1 nV/√Hz powyżej 1 kHz  

dla 30-minutowego czasu pomiaru

Układ zasilania detektora
Napięcie od 1 mV do 1 V

Szumy 0,7 nV/√Hz przy 50 mV i 0,4 nV/√Hz przy 1 V, dla częstotliwości 100 Hz
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UKŁAD DO MONITOROWANIA ROZKŁADU  
GĘSTOŚCI MOCY WIĄZEK LASEROWYCH  

O MOCY DO 10 W

Układ do monitorowania rozkładu gęstości mocy jest przeznaczony do kontroli profilu wiązek 
źródeł laserowych stosowanych w systemach broni laserowej. Jego głównymi elementami są głowica 
pomiarowa zintegrowana z systemem cyfrowego przetwarzania sygnału oraz terminal użytkowni-
ka. Opracowane urządzenie posiada unikalną konstrukcję, która została zdeterminowana przez 
maksymalną średnicę wiązki laserowej (do 3,6 cm), zakres widmowy bliskiej podczerwieni oraz 
dynamikę zmian jej mocy (40 dB). W projekcie układu uwzględniono także możliwość działania 
zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i poligonowych. W głowicy zastosowano zestaw detek-
torów termicznych (termopar) rozmieszczonych wraz ze specjalnymi filtrami w obudowie chłodzo-
nej cieczą. W głowicy znajduje się również mikroprocesorowy układ przetwarzania sygnału, który 
przesyła dane pomiarowe do terminala użytkownika, gdzie następuje ich zobrazowanie. Układ ten 
został skonstruowany w ramach projektu pt. Laserowe systemy broni skierowanej energii, laserowe 
systemy broni nieśmiercionośnej finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) 
w ramach konkursu nr 1/PS/2014.

                                  Dane techniczne

Parametr Zakres
Moc wiązki laserowej (dla λ = 1075 nm) do 10 W

Zakres liniowej pracy 40 dB
Średnica wiązki laserowej do 36 mm

Częstotliwość pomiaru 5 Hz
Układ detekcyjny 13 termopar cyfrowych, czułość 89,7 V/W
Układ optyczny 13 filtrów absorpcyjnych o średnicy 4,6 mm z powłoką AR

Układ elektroniczny mikrokontroler z izolacją galwaniczną wraz z układem zasilania
Chłodzenie konwekcyjne i cieczą
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iLABS – ZINTEGROWANE STANOWISKO  
LASEROWEJ SPEKTROSKOPII ABSORPCYJNEJ

W Instytucie Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej zbudowano stanowisko badawcze 
iLABS (integrated Laboratory of the Applied Laser Absorption Spectroscopy) wyposażone w aparaturę 
umożliwiającą prowadzenie kompleksowych badań w obszarze spektroskopii absorpcyjnej, ultra-
czułych układów detekcji i przetwarzania sygnałów optycznych. Zakres tych badań jest unikatowy 
w porównaniu z możliwościami innych ośrodków naukowych krajowych i zagranicznych. Wyjątkowa 
konfiguracja oraz możliwości metrologiczne zastosowanej aparatury umożliwiają prowadzenie badań 
z zakresu bezpieczeństwa, zdrowia i zmian klimatu. 

Na stanowisku zrealizowano m.in. badania dotyczące wykrywania śladowych ilości lotnych związków 
chemicznych zawartych w oddechu człowieka oraz tlenków azotu w parach materiałów wybuchowych. 
Badania tego rodzaju są niezwykle trudne do przeprowadzenia przy wykorzystaniu innych zaawan-
sowanych i drogich metod pomiarowych, np. spektroskopii masowej lub chromatografii gazowej.

Zestawienie kluczowego wyposażenia iLABS

Nazwa podsystemu Charakterystyka/główne parametry

Wytwarzania, kontroli 
i transportu gazów

Modułowy generator 491M (KIN-TEK) do wytwarzania referencyjnych mieszanin gazowych o stężeniach od ppt 
do ppm, instalacja klasy TCC i ULTRON do transportu gazów czystych i ultraczystych, zestaw pomp próżniowych.

Generacji i analizy  
promieniowania  

optycznego

Pikosekundowy system laserowy PG711-DFG-SH (Ekspla) przestrajany z dużą rozdzielczością (od 0,01 nm) w za-
kresie 0,7-16 µm, lasery półprzewodnikowe QCL oraz ICL na zakres NIR-LWIR, miernik długości fali WS6-200IR3 
(High Finesse) o dokładności do 0,2 pm na zakres 2-12 µm, monchromator iHR320 (HORIBA) z zestawem siatek 
dyfrakcyjnych i szerokopasmowych źródeł promieniowania, mierniki mocy i energii (Gentec, Oriel Instr., Standa).

Badań  
spektrometrycznych

Spektrometr IHR125 (BRUKER) z komórkami o drodze optycznej 0,1-42 m i regulowanej temperaturze, umożliwiający 
pomiary w zakresie UV-FIR z rozdzielczością do 0,0016 cm-1 oraz spektrometr Nicolet iS50R (Thermo Fisher Scientific  
Inc.) z wyposażeniem do widmowych pomiarów czasowo-rozdzielczych z rozdzielczością poniżej 50 ns, wyposażenie do 
przygotowania próbek w formie peletów, ciekłej lub par oraz bazy danych charakterystycznych widm różnych substancji.

Analizy i przetwarzania 
sygnałów optycznych

Analizatory sygnałów firm Tektronix i Stanford Research (np. MSO64, DSA 70404, SR770, SR850), fotodetektory na 
zakres UV-LWIR, wzmacniacze (np. SR510, SR530, SR844), kamery termowizyjne, analizatory gazów, minispektrometry, 
a także specjalistyczne oprogramowanie do projektowania oraz budowy układów i systemów przetwarzania sygnałów.

Kontroli i monitorowania 
warunków pracy

Zestaw urządzeń filtracyjno-klimatyzacyjnych do utrzymywania stałej temperatury i minimalizowania zapylenia oraz 
przyrządy do monitorowania wilgotności powietrza, system podwójnych rolet do całkowitego zaciemnienia laboratorium.
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RENTGENOWSKI SPEKTROGRAF  
ABSORPCYJNY NEXAFS

Na rysunku przedstawiono układ eksperymentalny do kompaktowej spektroskopii NEXAFS z la-
serowo-plazmowymi źródłami promieniowania SXR. Promieniowanie laserowe Nd:YAG oddziałuje 
z podwójną tarczą gazową kryptonowo-helową.

Oddziaływanie promieniowania laserowego z tarczą gazową powoduje wytworzenie plazmy lase-
rowej. Promieniowanie z tarczy kryptonowej emitowane jest w zakresie miękkiego promieniowania 
rentgenowskiego SXR od około 1-6 nanometrów. Urządzenie pozwala na zabranie widma transmito-
wanego przez próbkę i widma samego źródła. 
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Schemat ideowy kompaktowej spektroskopii NEXAFS z użyciem lasera Nd:YAG o energii 0,7 J 
i czasie trwania 3-4 ns

Układ eksperymentalny do kompaktowej spektroskopii NEXAFS
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Widmo absorpcyjne polimeru PET

Mapy 2D składu pierwiastkowego polimeru PET w trybie spektromikroskopii. Mapy przedstawiają skład chemiczny w lokalnych punktach  
próbki dla węgla, tlenu i wodoru

Umożliwia to jednoczesne zarejestrowanie obu widm, co sprawia, że układ jest mniej czuły na 
fluktuacje energii źródła laserowo-plazmowego, a także mechaniczny dryft i wibracje komponen-
tów układu eksperymentalnego. Na podstawie obu widm określa się widmo absorpcji próbki, które 
zawiera informacje o wiązaniach atomowych w badanej próbce. Z widma absorpcji można określić 
z pewną dokładnością skład chemiczny badanej próbki dzięki dobrej znajomości energii i rodzaju 
wiązań występujących w tej próbce. 

Naszym nowatorskim podejściem było zastosowanie źródeł kompaktowych promieniowania EUV 
i SXR. Umożliwiły one wykonywanie pomiarów zbliżonych do synchrotronowych w układach kom-
paktowych. Urządzenie pozwala również na określanie mapy 2D składu pierwiastkowego badanych 
próbek w trybie spektromikroskopii. Mapy przedstawiają skład chemiczny w lokalnych punktach 
próbki dla węgla, tlenu i wodoru.
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MIKROSKOP RENTGENOWSKI W ZAKRESIE  
„OKNA WODNEGO” Z NANOMETROWĄ  

ROZDZIELCZOŚCIĄ PRZESTRZENNĄ
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Schemat mikroskopu SXR

Zdjęcie mikroskopu SXR (po lewej stronie) i obraz neuronów mysich z rozdzielczością przestrzenną 60 nm (po prawej stronie)

długość fali 2,3-4,4 nm). 
Zakres ten znakomicie nadaje się do obrazowania próbek biologicznych z uwagi na optyczny kontrast 

pomiędzy składnikami komórek takimi jak węgiel i woda. W układzie mikroskopu próbkę oświetla-
no quasi-monochromatycznym promieniowaniem, emitowanym z plazmy azotowej (λ = 2,88 nm). 
Układ mikroskopu został wyposażony w elipsoidalny, osiowosymetryczny kondensor zwierciadlany 
oraz obiektyw w postaci płytki strefowej Fresnela wykonanej z azotku krzemu, co pozwoliło zobra-
zować obiekty testowe z rozdzielczością przestrzenną wynoszącą 60 nm. Zademonstrowano również 
przydatność tego nowatorskiego mikroskopu w inżynierii materiałowej (badanie cienkich warstw), 
a także w biologii (badania próbek plazmidu DNA). 

Mikroskop ma bardzo zwartą konstrukcję, zapewnia krótkie czasy ekspozycji, wynoszące kilka 
sekund dla próbek testowych oraz kilkadziesiąt sekund dla próbek rzeczywistych. Pozwala również 
na szybkie justowanie układu i przeogniskowanie w trybie pracy z repetycją 1 Hz.

Na podstawie laserowo-plazmowych 
źródeł promieniowania opracowano 
nowatorską konstrukcję mikroskopu 
rentgenowskiego. Przeprowadzono 
badania dotyczące możliwości obrazo-
wania nanostruktur z zastosowaniem 
promieniowania z zakresu miękkiego 
promieniowania rentgenowskiego 
(ang. Soft X-rays). Opracowano eks-
perymentalny układ mikroskopu na 
zakres SXR (zakres „okna wodnego”, 
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MIKROSKOP RENTGENOWSKI  
W ZAKRESIE „OKNA WODNEGO”  

Z NANOMETROWĄ ROZDZIELCZOŚCIĄ  
PRZESTRZENNĄ – ZASTOSOWANIA

Opracowano nowatorską konstrukcję mikroskopu rentgenowskiego na podstawie laserowo-pla-
zmowych źródeł promieniowania i zademonstrowano potencjał użycia mikroskopu do badań biolo-
gicznych. Mikroskop pracuje na długości fali 2,88 nm i pozwala na obrazowanie próbek z rozdziel-
czością przestrzenną ok. 60 nm. Długość fali 2,88 nm znakomicie nadaje się do obrazowania próbek 
biologicznych z uwagi na optyczny kontrast pomiędzy składnikami komórek takimi jak węgiel i woda. 

Na zdjęciach znajdują się komórki CT26 fibroblasty. Można zobaczyć zastosowania mikro- 
skopu SXR pokazujące superlatywną rozdzielczość przestrzenną w porównaniu do klasycznego mi-
kroskopu na zakres widzialny. Porównano obrazy z mikroskopu optycznego na zakres widzialny a) 
i mikroskopu na zakres SXR b). Kontrast fazowy w obrazie w zakresie widzialnym jest komplemen-
tarny do obrazu z kontrastem absorpcyjnym w zakresie SXR. Zaznaczono krawędź komórkową c) 
i wskazano najmniejsze struktury widzialne za pomocą mikroskopu SXR (obraz pomarańczowy 
z powiększoną częścią) oraz obraz z mikroskopu widzialnego VIS (pow. 400 ×) – obraz górny. Widać 
też obraz mikroskopowy SXR – d) otrzymany w zakresie „okna wodnego” przedstawiający skręcony 
plazmid DNA pBR322. Plazmid naniesiono na powierzchnię membrany o grubości 50 nm wykonanej 
z azotku krzemu z roztworu plazmidu 100 ng/ml. Obraz SXR uzyskano przy ekspozycji wynoszącej 
500 impulsów SXR i częstotliwości repetycji źródła 10 Hz, pole widzenia ~60 × 60 µm2. Okrzemki 
widziane za pomocą mikroskopu na zakres widzialny VIS – e) (pow. 40 ×, obiektyw 40 ×) oraz za 
pomocą mikroskopu SXR – f) o powiększeniu 2200 ×. Pole widzenia obu obrazów to 60 × 60 µm2. 
Obraz neuronu myszy otrzymano za pomocą mikroskopu na zakres widzialny – g) (powiększenie 
400 ×) oraz mikroskopu SXR – h). Pokazuje on pojedynczy neuron w części środkowej obrazu oraz 
dendryty odchodzące promieniście i rozgałęziające się od głównej komórki neuronowej.
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ŹRÓDŁA PROMIENIOWANIA  
SUPERCONTINUUM DUŻEJ MOCY

W Instytucie Optoelektroniki WAT opracowano szeroką gamę światłowodowych źródeł superconti-
nuum (SC) zakresu widmowego bliskiej i średniej podczerwieni. W konstrukcjach tych układów użyte 
zostały m.in. optyczne generatory parametryczne oraz impulsowe światłowodowe układy laserowe 
typu Master Oscillator Power Amplifier (MOPA) dostarczające impulsy optyczne o nanosekundowym 
i pikosekundowym czasie trwania, zmiennej częstotliwości powtarzania (od dziesiątek kHz do kilku 
MHz) i mocy średniej powyżej 10 W. Jako ośrodki nieliniowe wykorzystano jednomodowe światłowo-
dy krzemionkowe (pasywne, aktywne) oraz światłowody wykonane ze szkieł miękkich (ZBLAN, InF3, 
As2S3) cechujące się transmisją promieniowania od UV do ok. 5000 nm. Opracowane układy generują 
szerokopasmowe wiązki promieniowania o mocy wyjściowej od kilku mW do kilku W i różnej szerokości 
widma (w zależności od zastosowanego rozwiązania). Przykładowe wyjściowe charakterystyki widmowe 
opracowanych układów zaprezentowano na poniższych rysunkach.

Widma promieniowania generowane na 
wyjściu światłowodu ZBLAN (dla różnej energii 

impulsów pompujących ośrodek nieliniowy)

Widma promieniowania generowane na 
wyjściu światłowodu InF3 (dla różnej energii 
impulsów pompujących ośrodek nieliniowy)

Widma promieniowania generowane  
na wyjściu światłowodu InF3  

(przy różnej mocy wyjściowej)
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Układy stanowią nowość naukową i techniczną 
ostatniej dekady. Obszar potencjalnych zastosowań 
opracowanych źródeł promieniowania obejmuje: 
układy zdalnej detekcji różnych substancji po-
chodzenia chemicznego i biologicznego (w tym 
środków bojowych, gazów trujących, narkotyków); 
selektywną ablację tkanek biologicznych (precyzyjna 
chirurgia laserowa); wczesne wykrywanie chorób 
poprzez analizę zawartości substancji w wydycha-
nym (przez pacjenta) powietrzu; układy oślepiania 
pocisków z głowicami samonaprowadzającymi na 
podczerwień; układy typu LADAR i wiele innych.

Członkowie grupy: dr inż. Maria Michalska, 
mgr inż. Paweł Grześ, inż. Marcin Mamajek,  
tech. Jan Karczewski.

Opracowany prototyp źródła supercontinuum o mocy wyjściowej  
7 W (szerokość widma: od 1900 do 2700 nm)



– 191 –

Instytut Optoelektroniki 
Andrzej Bartnik 
tel. 261 839 612 

e-mail: andrzej.bartnik@wat.edu.pl

LASEROWO-PLAZMOWE ŹRÓDŁO  
PROMIENIOWANIA RENTGENOWSKIEGO  

I SKRAJNEGO NADFIOLETU Z TARCZĄ GAZOWĄ

Opracowane źródło wytwarza promieniowanie elektromagnetyczne w długości fali od kilku do 
kilkudziesięciu nanometrów. Promieniowanie w tym zakresie widmowym znajduje zastosowanie 
w nanotechnologii do wytwarzania nanostruktur oraz ich obrazowania z nanometrową rozdzielczością. 
Podstawowymi źródłami takiego promieniowania są synchrotrony, jednak bardzo duże koszty tych 
urządzeń znacznie ograniczają do nich dostęp. Opracowane źródło umożliwia stosowanie promie-
niowania nanometrowego w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych.  
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Mikroskop o nanometrowej rozdzielczości przestrzennej z użyciem  
laserowo-plazmowego źródła skrajnego nadfioletu z tarczą gazową

Działanie źródła opiera 
się na opracowanej w WAT 
nowatorskiej metodzie wy-
twarzania promieniowania 
rentgenowskiego i skrajnego 
nadfioletu laserem z użyciem 
tarczy gazowej (patenty PL 
172 027, US 6469310). Pro-
mieniowanie wytwarzane jest 
w wysokotemperaturowej pla- 
zmie powstającej w wyniku 
naświetlania tarczy gazowej 
impulsami laserowymi wiel- 
kiej mocy. Laserowo-plazmo-
we źródło z tarczą gazową 
zostało nagrodzone na kilku 
wystawach wynalazczości 
(Bruksela 2002 – złoty medal; Genewa 2002 – złoty 
medal; Bruksela 2003 – srebrny medal; Moskwa 
2003 – złoty medal). 

Zbudowane w WAT źródła zostały zastosowane 
w wielu obszarach nauki i technologii, w tym do 
mikroobróbki materiałów, modyfikacji biomateria-
łów, mikroskopii z nanometrową rozdzielczością, 
badań materiałów metodami rentgenowskiej spek-
troskopii absorpcyjnej, radiobiologii, badań plazmy 
i innych. Wyniki prowadzonych w latach 1993-2020 
w WAT badań dotyczących laserowo-plazmowych 
źródeł promieniowania rentgenowskiego i skrajne-
go nadfioletu z tarczą gazową i ich zastosowania 
w różnych obszarach nauki i technologii zostały 
opublikowane w 155 artykułach w czasopismach 
naukowych o zasięgu międzynarodowym. 

Laserowo-plazmowe źródło promieniowania rentgenowskiego i skrajnego nadfioletu  
z impulsową tarczą gazową
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LABORATORIUM BADAWCZE
INSTYTUTU OPTOELEKTRONIKI WOJSKOWEJ  

AKADEMII TECHNICZNEJ
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Laboratorium Badawcze IOE WAT posiada akre-
dytację Polskiego Centrum Akredytacji od 1998 roku 
(certyfikat akredytacji AB 109), zaś akredytację OiB 
(Obronność i Bezpieczeństwo) Wojskowego Centrum 
Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji od roku 2016 (cer-
tyfikat akredytacji nr 51/MON/2016). LB IOE WAT 
jest członkiem rzeczywistym nr 458 Klubu Polskich 
Laboratoriów Badawczych POLLAB.

Laboratorium przeprowadza badania urządzeń laserowych, termowizyjnych oraz materiałów 
optycznych. Są one wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Jako jedyne w Polsce laboratorium badawcze posiada akredytację na wyznaczanie klasy bezpie-
czeństwa urządzeń laserowych oraz badanie charakterystyk kamer termowizyjnych, kamer TV, kamer 
LLTV (pracujących z bardzo niskimi poziomami sygnałów).
Laboratorium:

• Wykonuje pomiary energii impulsu promieniowania laserowego.

• Wykonuje pomiary mocy promieniowania laserowego.

• Wyznacza współczynnik korekcyjny mierników energii/mocy promieniowania laserowego.
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• Wykonuje pomiar wielkości transmisji materiałów optycznych.

• Wyznacza klasy bezpieczeństwa urządzeń emitujących promieniowanie laserowe.

• Mierzy całkowitą reflektancję solarną, emisyjność względną i wyznacza współczynnik reflektancji 
solarnej (SRI) materiałów stałych.

• Wykonuje pomiary parametrów urządzeń termowizyjnych.

• Wykonuje pomiary parametrów kamer TV, LLLTV i przyrządów noktowizyjnych.

• Wykonuje pomiar widm emisyjnych nielaserowych źródeł światła.
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POLARYMETR OBRAZOWY PRACUJĄCY  
W ZAKRESIE DALEKIEJ PODCZERWIENI

Opracowano unikatowe w skali kraju urządzenie i metodę wykrywania obiektów na podstawie 
analizy stanu polaryzacji promieniowania elektromagnetycznego w zakresie dalekiej podczerwieni. 
W odróżnieniu od tradycyjnych kamer termowizyjnych urządzenie umożliwia analizę stanu polary-
zacji promieniowania pochodzącego od obiektów. Ułatwia to analizę mało kontrastowych obrazów 
termowizyjnych oraz umożliwia wykrywanie obiektów w przypadku braku kontrastu termicznego.

Skonstruowane urządzenie jest w stanie wykryć i zmierzyć podstawowe parametry częściowo spo-
laryzowanego promieniowania podczerwonego dzięki specjalnie zaprojektowanemu układowi optycz-
nemu, modułom detekcyjnym z matrycowymi detektorami podczerwieni i dokonującemu obliczeń 
w czasie rzeczywistym systemowi cyfrowemu zbudowanemu z układów FPGA i mikroprocesorów. 
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System do pomiarów i wizualizacji stanu polaryzacji promieniowania podczerwonego

Wizualizacja stanu polaryzacji promieniowania

W ramach projektu opracowano specjalną metodę wizualizacji i filtracji stanu polaryzacji pro-
mieniowania ze sceny za pomocą analizy statystycznej danych pomiarowych. Projekt był finanso-
wany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER, numer projektu 
LIDER/015/479/L-4/12/NCBR/2013.


