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Notatka sluZbowa:
D otyczy : Badani a przelqcznik6w

c ie

klok rystal i cznych.

Niniejszym informujg Pana Dyrektora, o wynikach badari przeprowadzonych w
laboratoriach naszej firmy, dostarczonego nanr przez Pana prof. Zbigniewa Raszewskiego z
WAT wysoce specjal izowanego cieklokrystal icznego elementu optycznego typu 0,63TN.
Byl to to cieklokrystaliczny, jednopikselowy (o wym. piksela 26mmx26mm), transmisyjny
przetwornik nematyczny typu (TN) TWISTED NEMATIC dla fali L:0,6328 pm spelniajqcy
wymogi wysokiej klasy przelqcznika fazowego lambda/2 dla techniki laserowej.
Wedlug dostarczonych informacji, zostal opracowany na podloZach kwarcowych (QP) z
napylonymi elektrodami (PITO) zabezpieczonymi jedn4 warstwq blokujqcq (BF), zlotymi
kontaktami (AU) oraz warstwami antyrefleksyjnymi (AR &0,63 pm). Przetwornik 0,63TN
wykonany zostal w WAT (w ramach Projektu Kluczowego POIG.01.03.01-14-016/08 pt.
orNowe materialy fotoniczne i ich zaawansowane zastosowania", wg opracowanej w WAT
specjalnie do tego celu zaawansowanej technologii i mieszaniny cieklokrystalicznej W1982
jednoznacznie potwierdzaj4 spelnienie wszystkich wymagaf technicznych dla tego typu
przetwornika.
,4t 4tlrgtr
Badany w LASERTEX przetwornik 0,63TN wykazuje nastq
WartoSi. Jednostka
Parametr
35.0 mm x32"0 mm x l6,l mm
Wymiary zewngtrzne
27 mm
Apeftura
od 20"C to 7o'c
Temperatura pracy
to loo'C
od-lo"C
Temperatura przechowywania
0,6328 pm
DlueoS6 fali pracy przetwornika l"
(Twisted
Nematic)
TN
Efekt elektrooptyczny
(ws.
WAT)
oznaczefi
Wl825K
M i eszan i na c ieklokryst aliczna
Anizotropia optyczna An dla l.:0,6328 pm i T:25oC
Zwyczainy wsp6lczynnik zalamania n" dla l.:0,6328 pm i

0.0685
1.53

T:25oC
Anizotropia dielektrvczna Ae f dla f:l .5Hzi25oC
GruboSi warstwy cieklokrystal icznej
Transrnisja T dla l":0,6328 pm i T: 25oC,

t7.0
8pm
Nie mniej niz90o/o

Odbicie R dla l":0,6328 pm i T:25oC,
Absorpcja A dla X:0,6328 pm i
Czas wlqczenia t6p dla Ua :

Czas wylqczenia tapp

dla

Ua

T:

Mniej niz

-2%

25oC,

Nie wiqcej niz2 ms
Nie wiEcej niZ l5 rns
Nie mniej niz 300: I

lOV

:

lo/o

lOV

Kontrast CR
Kqt przelqczeniaplaszczyzny polaryzacji dla l,:0,6328 pm

i T:25oC
PlaskoSi frontu faloweco

90,0'+0,5t'
Nie gorsza nizM4 @ 0,6328

p,m

Powy2sze parametry spelniaja nasze wymagania,, w zwiqzku z powyLszym zwracam sig z
prosba do Pana Dyrektora o sprzedai czterech przetwornik6w 0,63TN.
Oceniamy , 2e opracowane przetworniki maj4 du2y potencjal aplikacyjny w interferometrii
laserowej. Przetwornik 0,63TN jest w istocie, przelqczanq napigciem elektrycznym, precyzyjnie
sterowanq ,,p6lfal6wkq'' dla )":0,6328 pm, pozwoli plynie zmieniac (z czasem ramki t<50 ms)
plaszczyzng polaryzacji Swiatla laserowego o 90,0o+0,5o. Bardzo istotne z punktu widzenia zastosowafi w
interferometrii jest zachowanie jak najrnniejszych znieksztalcef frontu falowego. Wdro2enie tych
element6w umo2liwi unowoczeSnienie naszych instrument6w pomiarowych i rozpoczpcie konstrukcji ich
nowych generacji.
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