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Procesy konwersji w górę w szkłach i układach szklano-ceramicznych domieszkowanych 

lantanowcami podczas wzbudzenia diodą laserową pracy ciągłej i laserem 

femtosekundowym 

 

Realizacja projektu miała na celu zbadanie procesów konwersji energii w górę w szkłach oraz 

układach szklano-ceramicznych aktywowanych jonami lantanowców podczas wzbudzenia 

diodą laserową pracy ciągłej i laserem femtosekundowym. 

 

Celem projektu było: 

 otrzymanie niskofononowych szkieł domieszkowanych pojedynczo, podwójnie i potrójnie 

jonami lantanowców, 

 otrzymanie materiałów szklano-ceramicznych poprzez zastosowanie procesu obróbki 

cieplnej lub naświetlania laserem femtosekundowym wyjściowych szkieł, 

 zbadanie procesów konwersji energii w górę w szkłach i układach szklano-ceramicznych 

podczas wzbudzenia klasyczną diodą laserową oraz laserem femtosekundowym, 

 określenie wpływu temperatury na widma luminescencji otrzymane na drodze procesów 

konwersji energii w górę, 

 analiza tych procesów pod kątem możliwości ich zastosowania do optycznych czujników 

temperatury.  
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